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O této p íru ce

Dokumentaci programu QuarkXPress® nemusíte pro ítat od za átku a! do konce. Tato
p íru ka vám pom !e rychle vyhledat informace a pou!ít je p i va"í práci.

Co o vás p edpokládáme

P i psaní této p íru ky p epokládáme, !e jste obeznámeni s obsluhou svého po íta e, a !e
umíte:

• Spustit aplikaci

• Otev ít, ulo!it a zav ít soubory

• Pou!ívat nabídky, dialogová okna a palety

• Pracovat v prost edí sít 

• Pou!ívat my", klávesové p íkazy a p epínací klávesy

Pokud pot ebujete více informací z t chto oblastí, nahlédn te do dokumentace dodané k
va"emu po íta i nebo do jin!ch zdroj .

Kde hledat pomoc

Pokud s programem QuarkXPress za ínáte nebo chcete-li prozkoumat n kterou z jeho
star"ích funkcí, pou!ijte tyto zdroje:

• Kniha Pr vodce programem QuarkXPress

• Nápov da programu QuarkXPress

• Knihy od jin!ch autor 

• Obecné knihy o p edtiskové p íprav  publikací

Pokud se va"e dotazy t!kají systému — nap íklad ukládání soubor , p esouvání soubor ,
aktivace písem — nahlédn te do dokumentace dodané s va"ím po íta em.
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Konvence

Konvence formátování zd raz ují informace a pomáhají vám rychle najít to, co pot ebujete.

• Tu né písmo: Názvy v"ech dialogov!ch oken, polí a dal"ích ovládacích prvk  jsou psány
tu n . Nap íklad: "Klepn te na OK."

• Odkazy: V popisu funkcí vás vsazené odkazy vedou k t mto funkcím. Nap íklad: "Dialogové
okno Hledat/zam nit (nabídka Upravit) umo! uje najít a nahradit text."

• #ipky:  asto uvidíte "ipky (>), které v nabídce mapují cestu k funkci. Nap íklad: "Zvolením
Upravit > P edlohy stylu otev ete dialogové okno P edlohy stylu."

• Ikony: P esto!e se na mnoho nástroj  a tla ítek odkazuje jejich názvem, kter! m !ete vid t
po zobrazení Názv  tla ítek, v n kter!ch p ípadech jsou zobrazeny ikony pro snadn j"í

identifikaci. Nap íklad "Klepn te na tla ítko  v palet  Míry pro vycentrování textu."

• Zále!itosti t!kající se jednotliv!ch platforem: Tato aplikace je vcelku konzistentní nap í 
opera ními systémy. P esto se n které "títky, tla ítka, kombinace kláves a dal"í aspekty
aplikace musí li"it mezi Mac OS® a Windows®, vzhledem ke konvencím u!ivatelského
rozhraní nebo jin!m faktor m. V takov!ch p ípadech jsou zobrazeny ob  verze (pro Mac OS
a Windows) odd lené lomítkem, p i em! verze pro Mac OS je první. Pokud je nap íklad
tla ítko pro verzi Mac OS ozna eno Vybrat a pro Windows Procházet, bude uvedeno
"Klepn te na Vybrat / Procházet." Slo!it j"í rozdíly mezi platformami jsou uvedeny v
poznámkách a vsazen!ch informacích.

Poznámka k technologii

Firma Quark vyvinula program QuarkXPress pro Mac OS a Windows, aby vydavatelé m li
mo!nost  ídit typografii, barvy a spolupráci. Vedle unikátního ovládání typografie nabízí
program QuarkXPress úplnou podporu písem, v etn  podpory pro TrueType®, OpenType®
a Unicode®. Návrhá i mohou pomocí systém  PANTONE® (PANTONE MATCHING
SYSTEM®), Hexachrome®, Trumatch®, Focoltone®, DIC® a Toyo p idávat barvy do stránek
sestav.

QuarkXPress lze pou!ívat jako spojovací  lánek p i vydavatelské spolupráci, nebo  umo! uje
importovat a exportovat obsah v mnoha r zn!ch formátech soubor  a také sdílet prvky
návrh  mezi více u!ivateli. M !ete importovat soubory z aplikací, jako jsou Microsoft®
Word, Microsoft Excel®, WordPerfect®, Adobe® Illustrator® a Adobe Photoshop®. Obsah
m !e vystupovat ve formátu PostScript® nebo ve formátu PDF, vhodném pro program
Adobe Acrobat® Reader®. Soubory také m !ete exportovat tak, !e je lze prohlí!et programy
QuickTime®, Internet Explorer®, Safari®, Firefox® a Netscape Navigator®. Pomocí
programu Quark Interactive Designer™ m !ete exportovat sestavy do formátu Flash®. S
prost edky Job Jackets® a Composition Zones® dostáváte nástroje, díky kter!m m !e mnoho
lidí sdílet stejnou specifikaci a vytvá et konzistentní publikace, a to i kdy! pracují na jedné
publikaci sou asn .

Architektura programu QuarkXPress umo! uje vám i v!vojá  m softwaru roz"i ovat publika ní
schopnosti. Díky softwarové technologii XTensions® mohou v!vojá i t etích stran vytvá et
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zákaznické moduly pro program QuarkXPress. Technologie QuarkXTensions® (software
Quark® XTensions) také poskytuje modulární p ístup pro  e"ení r znorod!ch publika ních
pot eb. A pokud umíte pou!ívat AppleScript®, m !ete v tomto skriptovacím jazyku firmy
Apple® automatizovat mnoho  inností programu QuarkXPress.
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U!ivatelské rozhraní

Letm!m pohledem na u!ivatelské rozhraní programu QuarkXPress zjistíte, !e s mnoha
p íkazy jste ji! seznámeni nebo !e není nutné jejich v!znam blí!e vysv tlovat. Po seznámení
s nabídkami a dialogy programu QuarkXPress objevíte, !e klávesové p íkazy a palety nabízejí
pohodln! p ístup k funkcím, ke kter!m máte p ístup rovn ! prost ednictvím nabídek.

Nástroje

Paleta Nástroje

Paleta Nástroje obsahuje následující ovládací prvky:

• Nástroj Objekt  pou!ijte pro zvolení, p esunutí, zm nu velikosti a zm nu tvaru objekt 
(ráme k , linek, textov!ch cest a skupin). Pokud nástroj Objekt není zvolen, m !ete na
nástroj Objekt do asn  p epnout stisknutím Command / Ctrl.

• Nástroj Textov! obsah  pou!ijte pro nakreslení textov!ch ráme k  a pro práci s texty v
ráme cích.
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• Nástroj Obrázkov! obsah  pou!ijte pro nakreslení obrázkov!ch ráme k  a pro práci s
obrázky v ráme cích.

• Nástroj  et zení  pou!ijte pro propojení textov!ch ráme k .

• Nástroj Zru!ení  et zení  pou!ijte pro rozpojení textov!ch ráme k .

• Nástroj Obdélníkov! ráme ek  pou!ijte pro vytvo ení obdélníkového ráme ku. Pro
nakreslení pravidelného  tverce podr!te p i kreslení stisknutou klávesu Shift.

• Nástroj Ováln! ráme ek  pou!ijte pro vytvo ení oválného ráme ku. Pro nakreslení
pravidelné kru!nice podr!te p i kreslení stisknutou klávesu Shift.

• Nástroj Composition Zones  pou!ijte pro vytvo ení ráme ku Composition Zones.

• Nástroj Hv zda  pou!ijte pro vytvo ení ráme ku ve tvaru hv zdy.

• Nástroj Linka  pou!ijte pro vytvo ení p ím!ch linek pod r zn!m úhlem. Chcete-li omezit
úhel linky na kroky po 45 stupních, podr!te p i kreslení stisknutou klávesu Shift.

• Nástroj Bézierovo pero  pou!ijte pro vytvo ení Bézierov!ch linek a ráme k . Chcete-li
omezit úhel linky na kroky po 45 stupních, podr!te p i kreslení stisknutou klávesu Shift.

• Nástroj P idat bod  pou!ijte pro p idání bodu na libovoln! druh linky. P idání bodu na
ráme ek obsahu automaticky p evede ráme ek na Bézier v objekt.

• Nástroj Odebrat bod  pou!ijte pro odebrání bodu z libovolného druhu linky.

• Nástroj Konvertovat bod  pou!ijte pro automatickou konverzi rohov!ch bod  na k ivkové
body a k ivkov!ch bod  na rohové body. Klepnutím a p eta!ením zm níte polohu bodu,
k ivky zak iveného úseku nebo pozici p ímého úseku. Zvolte tento nástroj a klepn te na
obdélníkov! ráme ek nebo p ímou linku, abyste je zkonvertovali na Bézier v ráme ek nebo
linku.

• Nástroj N "ky  pou!ijte pro rozd lení objektu na rozdílné cesty.

• Nástroj Zvolit bod  pou!ijte pro zvolení k ivek nebo bod , tak!e je m !ete p esunovat
nebo odstranit. Stiskn te Shift a klepnutím vyberte více bod . Stiskn te Option-klepn te /
Alt-klepn te na bod pro jeho symetrizaci.

• Nástrojem Linka od ruky  nakreslíte linku nebo ráme ek libovolného tvaru. Pokud
ráme ek od ruky neuzav ete, z stane jako linka. Pro automatické zav ení ráme ku od ruky
stiskn te Option / Alt.

• Nástroj Tabulky  pou!ijte pro vytvo ení tabulky.

• Nástroj Lupa  pou!ijte pro zv t"ení nebo zmen"ení zobrazení dokumentu.

• Nástroj Ruka  pou!ijte pro p emíst ní aktivní sestavy.

Po nakreslení ráme ku zvolte nástroj Textov! obsah  nebo Obrázkov! obsah , v
závislosti na obsahu, kter! chcete do ráme ku umístit. Druh obsahu ráme ku m !ete ur it
rovn ! pomocí klávesov!ch p íkaz : Stisknutí T p i kreslení ur uje Obrázkov! obsah, stisknutí
R p i kreslení ur uje Textov! obsah.
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Dal"í informace o Bézierov!ch ráme cích a linkách, viz "Vytvo ení Bézierov!ch ráme k " a
"Vytvo ení Bézierov!ch linek".

Chcete-li p i zvoleném nástroji Pero ru n  p esunout zobrazení sestavy, stiskn te
Shift+mezerník a poté klepn te my"í a posouvejte zobrazením.

Pro p idání textu na linku nebo cestu zvolte nástroj Textov! obsah  a poklepejte na
linku nebo cestu.

Dal"í informace o Composition Zones, viz "Vytvo ení objektu Composition Zones".

U!ivatelé systému Windows mohou zobrazit paletu Nástroje (nabídka Okno) vodorovn 
i svisle. Pro vodorovné zobrazení palety stiskn te Ctrl + poklepejte na záhlaví palety.

Klávesové p íkazy nástroj 
Není-li aktivní textov! ráme ek nebo textová cesta, m !ete nástroje rychle p epínat pomocí
t chto klávesov!ch p íkaz :

• Nástroj Objekt: V

• Nástroj Textov! obsah: T (stiskn te Esc pro zru"ení v!b ru aktivního textového ráme ku,
abyste mohli p epnout na jin! nástroj)

• Nástroj  et zení textu: T

• Nástroj Zru!ení z et zení: T

• Nástroj Obrázkov! obsah: R

• Nástroj Obdélníkov! ráme ek: B

• Nástroj Ováln! ráme ek: B

• Nástroj Hv zdicov! ráme ek: B

• Nástroj Composition Zones: B

• Nástroj Linka: L

• Nástroj Bézierovo pero: P

• Nástroj P idat bod: P

• Nástroj Odebrat bod: P

• Nástroj Konvertovat bod: P

• Nástroj N "ky: P

• Nástroj Zvolit bod: P

• Nástroj Linka od ruky: P

• Nástroj Tabulky: G

• Nástroj Lupa: Z
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• Nástroj Ruka: X

Nástroje pro Web

Paleta Nástroje pro Web umo! uje pracovat se sestavami pro web.

Paleta Nástroje pro Web

Paleta Nástroje pro Web (nabídka Okno p i zobrazené sestav  pro web) obsahuje následující
ovládací prvky:

• Nástroj Obdélníková obrazová mapa  pou!ijte pro vytvo ení obdélníkov!ch obrazov!ch
map, tzv. "hotspot " (a pro získání p ístupu k dal"ím nástroj m obrazové mapy). Nástroje
obrazové mapy jsou dostupné, pokud je na ten dopln k ImageMap.

• Nástroj Ráme ek formulá e  pou!ijte pro vytvo ení ráme ku formulá e (do kterého
vlo!íte ovládací prvky formulá e).

• Nástroje V!b r souboru  pou!ijte pro vytvo ení pole a tla ítka, které u!ivatel m !e pou!ít
pro odeslání souboru na webov! server.

• Nástroj Textové pole  pou!ijte pro vytvo ení textového pole.

• Nástroj Tla ítko  pou!ijte pro vytvo ení tla ítka.

• Nástroj Obrázkové tla ítko  pou!ijte pro vytvo ení tla ítka, do kterého bude mo!né
importovat obrázek.

• Nástroj Místní nabídka  pou!ijte pro vytvo ení rozevírací nabídky.

• Nástroj Seznam  pou!ijte pro vytvo ení seznamu.

• Nástroj P epína  pou!ijte pro vytvo ení p epínacího tla ítka.

• Nástroj Za!krtávací polí ko  pou!ijte pro vytvo ení za"krtávacího pole.

• Nástroj  et zená akce my!i  pou!ijte pro propojení zdrojového a cílového ráme ku u
2polohové akce my"i. Je-li ukazatel my"i p esunut p es zdrojov! ráme ek, zobrazí se obsah
cílového ráme ku.

• Nástroj Zru!ení  et zené akce my!i  pou!ijte pro zru"ení propojení zdrojového a cílového
ráme ku u 2polohové akce my"i.
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Nabídky

Následující témata popisují nabídky a polo!ky nabídek dostupné v programu QuarkXPress.

Nabídka QuarkXPress (pouze Mac OS)

Nabídka QuarkXPress je sou ástí programu QuarkXPress pro Mac OS X. Tato nabídka
obsahuje stejné p íkazy jako nabídky u jin!ch aplikací pro Mac OS X — pro skrytí nebo
zobrazení programu QuarkXPress a ostatních aplikací, pro p ístup k p edvolbám a pro
ukon ení programu QuarkXPress. Tato nabídka obsahuje následující p íkazy:

• Co je QuarkXPress: Tento p íkaz pou!ijte pro zobrazení informací o programu QuarkXPress,
nap íklad  íslo verze.

• Upravení kódu licence: Tento p íkaz pou!ijte pro zm nu ov  ovacího kódu instalované
kopie programu QuarkXPress. Zm nou tohoto kódu m !ete zm nit testovací verzi (d íve
naz!vanou "zku"ební kopie") programu QuarkXPress na pln  funk ní verzi, zm nit jazyky
podporované u!ivatelsk!m rozhraním nebo zm nit QuarkXPress na edici Plus.

• P enos licence programu QuarkXPress: Tento p íkaz pou!ijte pro deaktivování programu
QuarkXPress na jednom po íta i, tak!e jej m !ete aktivovat na jiném po íta i. K dispozici
je jen v p ípad , !e byl program QuarkXPress aktivován.

• Aktivace programu QuarkXPress: Tento p íkaz pou!ijte pro aktivaci programu QuarkXPress
na po íta i. K dispozici je jen v p ípad , !e QuarkXPress b !í v demonstra ní verzi.

• Zkontrolovat aktualizace: Tento p íkaz pou!ijte pro kontrolu aktualizací aplikace
QuarkXPress.

• Nastavení Quark Update: Tento p íkaz pou!ijte pro zm nu nastavení automatick!ch
aktualizací.

• P edvolby: Umo! uje upravit v!chozí hodnoty a nastavení. Více informací, viz "P edvolby".

• Ukon it QuarkXPress: Tento p íkaz pou!ijte pro ukon ení aplikace.

Nabídka Soubor

Nabídka Soubor umo! uje manipulovat s elektronick!mi soubory n kolika zp soby, v etn 
mo!nosti vytvo ení, otev ení, tisknutí a ulo!ení. Tato nabídka obsahuje následující p íkazy:

• Nov!: Volbou polo!ky z podnabídky Nov! vytvo íte projekt. Zvolíte-li Nov! projekt z
Ticketu, m !ete zvolit sadu nastavení, ze které m !ete vytvo it projekt. Tuto podnabídku
m !ete pou!ít i pro vytvo ení nov!ch knihoven a knih.

• Otev ít: Tuto polo!ku pou!ijte pro otev ení soubor  projektu.

• Zav ít: Tuto polo!ku pou!ijte pro zav ení aktivního projektu.

• Ulo"it: Tuto polo!ku pou!ijte pro ulo!ení aktivního projektu.

• Ulo"it jako: Tuto polo!ku pou!ijte pro ulo!ení kopie aktivního projektu.

• Vrátit: Pou!ijte tuto polo!ku pro vrácení aktivního projektu do stavu, kdy byl naposledy
ulo!en.
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• Import: Pou!ijte tento p íkaz pro import textu do textového ráme ku nebo pro import
obrázku do obrázkového ráme ku.

• Export textu: Tuto polo!ku pou!ijte pro ulo!ení obsahu aktivního textového ráme ku do
samostatného souboru.

• Ulo"it obrázek: Tuto podnabídku pou!ijte pro ulo!ení zvoleného obrázku do samostatného
souboru nebo pro ulo!ení v"ech obrázk  v sestav  do samostatn!ch soubor .

• P idat: Tuto mo!nost pou!ijte pro p idání p edloh stylu, barev, sestav a jin!ch typ  zdroj 
z jiného souboru.

• Export: Tuto polo!ku pou!ijte pro export sestavy do jiného typu nebo verze souboru.

V QuarkXPressu 9.0 nem !ete p ímo otevírat soubory ulo!ené ve verzi QuarkXPress 9.1
nebo nov j"í. M !ete v"ak exportovat projekt ve formátu QuarkXPress 9.0 pomocí p íkazu
Soubor > Export > Sestavy jako projekt.

• Sbalit: Tuto mo!nost pou!ijte pro zkopírování souboru, zprávy o v!stupu a zvolen!ch
zdroj  do jedné slo!ky.

• Nastavení spolupráce: Tuto polo!ku pou!ijte pro nastavení propojení, sdílení a frekvence
aktualizací sdílen!ch zdroj  projektu.

• Job Jackets: Tuto podnabídku pou!ijte pro p ístup ke specifikacím a pravidl m pro vytvo ení
a kontrolu sestavy, propojení projektu do souboru Job Jackets, upravení sady nastavení a
ohodnocení sestavy.

• Tisk: Tuto polo!ku pou!ijte pro tisk aktivního souboru.

• V!stupní úloha: Tuto mo!nost pou!ijte pro p ístup ke Specifikaci v!stupu úlohy, co! je
vlastn  "p edloha stylu" pro v!stup.

• Konec (pouze Windows): Tuto polo!ku pou!ijte pro ukon ení aplikace.

Nabídka Upravit

Nabídka Upravit obsahuje následující p íkazy:

• Odvolat: Odvolá poslední akci.

• Opakovat: Zopakuje odvolanou akci.

• Vyjmout: Vyjme zvolen! obsah.

• Kopírovat: Zkopíruje zvolen! obsah do schránky.

• Vlo"it: Vlo!í obsah schránky na aktivní stránku.

• Vlo"it bez formátování: Vlo!í obsah schránky jako prost! text.

• Vlo"it na místo: Vlo!í duplikovan! nebo zkopírovan! objekt na aktivní stránku do stejného
místa, ze kterého byl p vodn  zkopírován.

• Vlo"it jinak (pouze Windows): Umo! uje zvolit zp sob vlo!ení objektu do dokumentu
pomocí funkce systému Microsoft Windows OLE (Object Linking and Embedding).
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• Vymazat/Smazat: Odstraní aktivní obsah.

• Zvolit v!e: Vybere ve"ker! obsah v aktivním ráme ku nebo na textové cest .

• Propojení (pouze Windows) : Umo! uje aktualizovat propojen! objekt.

• Objekt (pouze Windows) : Umo! uje pracovat se vsazen!m nebo propojen!m objektem
obsa!en!m ve zvoleném obrázkovém ráme ku.

• Vlo"it objekt (pouze Windows): Umo! uje vytvo it objekt pomocí serverové aplikace nebo
na íst existující soubor.

• Obsah schránky: Zobrazí obsah schránky.

• Hledat/Nahradit: Zobrazí paletu Hledat/Nahradit, kterou m !ete pou!ít pro vyhledání
a nahrazení textu podle obsahu, formátování nebo obojího.

• Hledat/Nahradit objekt: Zobrazí nebo skryje paletu Hledat/Nahradit objekt.

• P edvolby (pouze Windows): Umo! uje upravit v!chozí hodnoty a nastavení. Více informací,
viz "P edvolby".

• P edlohy stylu: Umo! uje p idat, upravit a odstranit definice p edloh stylu. Dal"í informace,
viz "Práce s p edlohami stylu".

• Podmín né styly: Umo! uje p idat, upravit a odstranit podmín né styly. Dal"í informace,
viz "Práce s podmín n!mi styly".

• Barvy: Umo! uje p idat, upravit a odstranit definice barev. Dal"í informace, viz "Práce s
barvami".

• D+V: Umo! uje p idat, upravit a odstranit definice D+V (d lení a v!pl ky). D+V umo! uje
nastavit rozd lování textu. Více informací, viz "Nastavení d lení slov a v!pl k ".

• Seznamy: Umo! uje p idat, upravit a odstranit definice seznam . Funkce Seznamy je nástroj
pro automatické generování tabulek obsahu a jin!ch typ  obsahu v seznamech. Dal"í
informace, viz "Práce se seznamy".

• Linky: Umo! uje p idat, upravit a odstranit vlastní vzory linek.

• Zav !ené znaky: Umo! uje p idat, upravit a odstranit u!ivatelské definice zav "en!ch znak .
Dal"í informace, viz "Práce se zav !en!mi znaky".

• Styly odrá"ky,  íslování a osnovy: Umo! uje p idat, upravit a odstranit styly odrá!ek,
 íslování a osnovy. Více informací, viz "Odrá"ky a  íslování".

• V!stupní styly: Umo! uje p idat, upravit a odstranit definice v!stupních styl . V!stupní
styly umo! ují snadno p epínat mezi r zn!mi sadami mo!ností v!stupu. Dal"í informace,
viz "Práce s v!stupními styly."

• Jazyk programu (pouze pro vícejazykové verze): Umo! uje zm nit jazyk u!ivatelského rozhraní.

• Styly plovoucích popisk : Umo! uje p idat, upravit a odstranit styly plovoucích popisk .
Dal"í informace, viz "Práce s plovoucími popisky".

• Nastavení barvy: Umo! uje zobrazit a upravit nastavení pro Zdroj a Nastavení v!stupu.

• Styly sít : Umo! uje p idat, upravit a odstranit vzorky netisknuteln!ch sítí návrhu, které
m !ete pou!ít do textov!ch sou ástí. Dal"í informace, viz "Práce se sít mi návrhu".
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• Hypertextové odkazy: Umo! uje p idat, upravit a odstranit hypertextové odkazy obsahující
URL, kotvy a odkazy na stránky.

• Prom nné (pouze interaktivní sestavy): Umo! uje definovat prom nné pro interaktivní
sestavy.

• Interaktivní nabídky (pouze interaktivní sestavy): Umo! uje vytvo it nabídky do
interaktivních sestav.

• Styly podtr"ení: Umo! uje zobrazit a upravit styly podtr!ení.

• Nabídky (pouze sestavy pro web): Umo! uje vytvo it a spravovat seznamy, nap íklad naviga ní
nabídky, pou!ité v sestavách pro web.

• Meta zna ky (pouze sestavy pro web): Umo! uje vytvo it, upravit a zobrazit meta informace,
nap íklad klí ová slova a popisy, které poskytují informace o stránce. Tyto informace jsou
ur eny pro vyhledávací roboty a dal"í ú ely.

• Rodiny písem v CSS (pouze sestavy pro web): Umo! uje vytvo it rodiny písem pro kaskádové
styly (CSS) a ur it, jaká písma budou pou!ita pro zobrazení na webové stránce, pokud
u!ivatel nemá p vodní písmo k dispozici.

• Kaskádové nabídky (pouze sestavy pro web): Umo! uje vytvo it hierarchick! seznam polo!ek,
které se zobrazí, pokud koncov! u!ivatel pohybuje ukazatelem my"i p es objekt. To
zjednodu"uje vá" návrh webu "skrytím" polo!ek, dokud u!ivatel nep esune ukazatel my"i
na specifick! objekt.

• Styly objektu: Umo! uje p idat, upravit a odstranit definice objektu, které m !ete pou!ít
na objekty QuarkXPress z palety Styly objektu (nabídka Okno).

Nabídka Styl

Nabídka Styl se m ní v závislosti na tom, zda je aktivní textov! ráme ek, obrázkov! ráme ek
nebo linka.

Nabídka Styl pro text
Nabídka Styl pro text obsahuje p íkazy pro ur ení atribut  textu a formátování odstavc .
Tato nabídka obsahuje následující p íkazy:

• Písmo: Umo! uje zm nit písmo zvoleného textu.

• Velikost: Umo! uje zm nit velikost zvoleného textu.

•  ez: Umo! uje na zvolen! text pou!ít  ezy písma, nap íklad tu né písmo, kurzívu a podtr!ení.

• Zm nit velikost písmen: Umo! uje zm nit velikost zvoleného textu na velká písmena,
malá písmena nebo písmena záhlaví.

• Barva: Umo! uje zm nit barvu zvoleného textu.

• Sytost: Umo! uje nastavit odstín pou!ité barvy.

• Krytí: Umo! uje upravit pr hlednost zvoleného textu.

• M  ítko: Umo! uje natáhnout zvolen! text vodorovn  nebo svisle.
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• Vyrovnat/prostrkat: Je-li kurzor mezi dv ma znaky, p íkaz Vyrovnat umo! uje nastavit
mezeru mezi t mito dv ma znaky. Je-li ozna en text, p íkaz Prostrkat umo! uje nastavit
mezery mezi v"emi ozna en!mi znaky.

• Pohyb ú a í: Umo! uje p esunout zvolen! text nahoru nebo dol  relativn  k síti ú a í, ani!
by se m nilo  ádkování.

• Typografické: Zobrazí dialog Styl textu, ve kterém m !ete nastavit v"echny aspekty
formátování písma zvoleného textu.

• Textové p edlohy stylu: Umo! uje pou!ít textovou p edlohu stylu na zvolen! text.

• Text na ráme ek: Umo! uje konvertovat text na Bézier v obrázkov! ráme ek stejného
tvaru, jako jsou zvolené znaky.

• Zarovnání: Umo! uje zarovnat aktivní odstavec vlevo, vpravo nebo na st ed. Rovn !
umo! uje zarovnat zvolené odstavce do bloku nebo úpln .

• Proklad: Umo! uje zm nit mezeru mezi  ádky zvoleného odstavce.

• Formáty: Zobrazí dialog Styl odstavce, ve kterém m !ete nastavit v"echny aspekty
formátování písma zvoleného odstavce.

• Tabulátory: Umo! uje nastavit tabulátory do zvolen!ch odstavc .

• Linky: Umo! uje vytvo it automatické linky nad a pod zvolen!mi odstavci.

• Odstavcové p edlohy stylu: Umo! uje pou!ít odstavcovou p edlohu stylu na zvolen! text.

• Aktualizovat styl p edlohy: Umo! uje aktualizovat definici pou!ité textové nebo odstavcové
p edlohy stylu podle místních zm n.

• P evrátit vodorovn : Umo! uje p evrátit zvolen! text vodorovn .

• P evrátit svisle: Umo! uje p evrátit zvolen! text svisle.

• Hypertextov! odkaz: Umo! uje upravit a pou!ít hypertextov! odkaz, odkaz na stránku
nebo vazbu ke zvolenému textu.

• Vazba: Umo! uje vytvo it nebo upravit vazbu pro zvolen! text.

• Styly podtr"ení: Umo! uje upravit a pou!ít styly podtr!ení pro zvolen! text.

Nabídka Styl pro obrázky
Nabídka Styl pro obrázky obsahuje p íkazy pro formátování a upravování obrázk . Tato
nabídka obsahuje následující p íkazy:

• Barva: Pou!ije barvu na zvolen! obrázek v odstínech "edi nebo jednobitov! obrázek.

• Sytost: Umo! uje nastavit intenzitu pou!ité barvy.

• Krytí: Umo! uje upravit pr hlednost zvoleného obrázku.

• Inverze/Negativ: Pou!ije efekt inverze nebo negativu na zvolen! obrázek. Pokud zvolíte
CMYK obrázek, je název p íkazu Negativ.

• Polotón: Umo! uje na zvolen! obrázek v odstínech "edi pou!ít vzorek polotón .

• P evrátit vodorovn : Zvolen! obrázek p evrátí vodorovn .
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• P evrátit svisle: Zvolen! obrázek p evrátí svisle.

• Obrázek na st ed: Vycentruje zvolen! obrázek v jeho obrázkovém ráme ku.

• Roztáhnout obrázek do ráme ku: Zmen"í nebo zv t"í zvolen! obrázek vodorovn  a svisle,
aby vyplnil jeho obrázkov! ráme ek.

• Zv t!it obrázek do ráme ku: Proporcionáln  zmen"í nebo zv t"í zvolen! obrázek, aby
vyplnil jeho obrázkov! ráme ek.

• Ráme ek podle obrázku: Zmen"í nebo zv t"í obrázkov! ráme ek, aby se velikostí rovnal
zvolenému obrázku.

• Hypertextov! odkaz: Umo! uje upravit a pou!ít hypertextov! odkaz, odkaz na stránku
nebo vazbu ke zvolenému obrázku nebo ráme ku.

• Vazba: Umo! uje vytvo it nebo upravit vazbu ke zvolenému obrázku nebo ráme ku.

• Obrázkové efekty: Zobrazí podnabídku, ve které m !ete pou!ít nastavení a filtry pro
zvolen! obrázek.

Nabídka Styl pro linky
Nabídka Styl obsahuje následující p íkazy pro linky:

• Druh linky: Umo! uje pou!ít styl linky na zvolenou linku.

• #ipky: Umo! uje pou!ít styl "ipky na zvolenou linku.

• #í ka: Umo! uje upravit "í ku zvolené linky.

• Barva: Umo! uje zm nit barvu zvolené linky.

• Sytost: Umo! uje nastavit intenzitu pou!ité barvy.

• Krytí: Umo! uje upravit krytí zvolené linky.

• Hypertextov! odkaz: Umo! uje upravit a pou!ít hypertextov! odkaz, odkaz na stránku
nebo vazbu ke zvolené lince.

• Vazba: Umo! uje vytvo it nebo upravit vazbu pro zvolenou linku.

Nabídka Objekt

Nabídka Objekt obsahuje p íkazy pro nastavení vlastností objektu, polohy, seskupování,
sdílení a dal"í.

• Zm nit: Poskytuje p ístup k obsáhlé sad  ovládacích prvk  pro objekty, nap íklad barva,
sytost, poloha, velikost, rám, obtékání, o ezová cesta a dal"í.

• Rám: Umo! uje nastavit vlastnosti rámu objektu, jako nap íklad "í ku, styl, barvu a krytí.

• Obtékání: Umo! uje ur it, zda text obtéká uvnit , vn  nebo skrz obrázek nebo jeho obrázkov!
ráme ek.

• O íznutí: Umo! uje zvolit typ o íznutí pro dan! objekt a nastavit jeho odsazení.

• Kopie: Umo! uje vytvo it kopii objektu a jeho obsahu.

30 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

U#IVATELSKÉ ROZHRANÍ



• Rozmno"it: Umo! uje n kolikrát duplikovat aktivní objekt a i do libovolné specifikované
polohy.

• Super rozmno"it: Umo! uje n kolikrát duplikovat aktivní objekt a ur it m  ítko, oto ení a
stínování duplikát .

• Smazat: Umo! uje smazat zvolen! objekt a jeho obsah.

• Seskupit: Umo! uje spojit dva nebo více objekt  (v etn  linek, ráme k , textov!ch cest,
tabulek a dal"ích skupin) do skupiny.

• Odd lit: Umo! uje rozd lit skupinu a její objekty nebo skupiny.

• Omezit: Umo! uje omezit objekt, aby nemohl b!t p esunut za ohrani ení objektu, na kter!
je omezen.

• Zamknout: Umo! uje zabránit necht n!m zm nám objekt  a jejich obsahu zamknutím
polohy nebo obsahu.

• Slou it: Umo! uje slou it zvolené objekty r zn!mi zp soby.

• Rozd lit: Umo! uje rozd lit ráme ky, které obsahují nep esahující se tvary, rozd lit ráme ky,
které obsahují tvary uvnit  tvaru, nebo rozd lit ráme ky obsahující hranici, která je rozd luje
(jako  íslice osm).

• Dát dál (pouze Windows): P esune objekt o jednu úrove  dál v po adí objekt  na stránce
nebo vrstv .

• Dát dozadu: P esune objekt zcela dozadu ke stránce nebo vrstv . V Mac OS p ed zvolením
Dát dozadu stiskn te Option pro otev ení p íkazu Dát dál.

• Dát blí" (pouze Windows): P esune objekt o jednu úrove  blí! v po adí objekt  na stránce
nebo vrstv .

• Dát dop edu: P esune objekt zcela dop edu na stránce nebo vrstv . V Mac OS p ed zvolením
Dát dop edu stiskn te Option pro otev ení p íkazu Dát blí".

• Rozmístit: Umo! uje rozmístit zvolené objekty v pravideln!ch odstupech mezi sebou nebo
vzhledem ke stránce  i archu.

• Tvar: Umo! uje zm nit tvar aktivního objektu.

• Obsah: Umo! uje zm nit typ obsahu objektu.

• Upravit: Umo! uje zm nit tvar objektu, obtékání nebo o ezovou cestu.

• Sdílet: Umo! uje p ístup k vlastnostem sdílení objektu a synchronizaci nebo opakované
pou!ití obsahu, nap íklad textu, obrázk , ráme k , linek a Composition Zones.

• Zru!it synchronizaci: Odstraní synchronizaci jednoho v!skytu objektu bez ovlivn ní
dal"ích v!skyt  tohoto objektu (nebo vlastností synchronizace).

• Druh bodu a úseku: Umo! uje zm nit druh bodu nebo úseku objektu, tak!e m !ete
manipulovat s body, úchyty k ivek a úseky linek.

• Vrhnout stín: Umo! uje aplikovat nebo upravit vr!en! stín objekt .

• Vazba plovoucího popisku: Umo! uje konfigurovat vazby plovoucích popisk  a samotné
plovoucí popisky. Dal"í informace, viz "Práce s plovoucími popisky".
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• Composition Zones: Umo! uje vytvo it nebo upravit Composition Zones.

• Digitální publikování: Umo! uje konfigurovat polo!ky pro digitální publikování ve
formátech Blio, ePUB, AVE Publishing a App Studio. Dal"í informace najdete v  ásti "e-knihy"
a v Pr vodci App Studiem.

• Rozli!ení náhledu: Umo! uje nastavit náhled obrázku na plné nebo nízké rozli"ení.

• Vymazat v!echny hotspoty (pouze sestavy pro web): Odstraní z obrázku obrazové mapy,
které slou!í jako hotspoty.

• Kaskádová nabídka (pouze sestavy pro web): Umo! uje pou!ít kaskádovou nabídku do
objektu, kter! byl ur en pro exportování do grafiky.

• Základní akce p i p eb hu my!i (pouze sestavy pro web): Umo! uje nastavit k objektu
základní akci p i p eb hu my"i, tak!e obrázek se zm ní, pokud je ukazatel my"i nad tímto
objektem.

• 2polohová akce my!i (pouze sestavy pro web): K objektu nastavte 2polohovou akci p i
p eb hu my"i, tak!e se zm ní obrázek jednoho nebo více ráme k , pokud je ukazatel my"i
nad tímto objektem.

Nabídka Stránka

Nabídka Stránka obsahuje p íkazy pro vlo!ení, odstran ní a p esunutí stránek; práci s
vodítky, sít mi a oddíly; navigaci mezi stránkami a více.

• Vlo"it: Umo! uje p idat nové stránky.

• Smazat: Umo! uje smazat stránky.

• P esunout: Umo! uje p esunout stránku na jiné místo.

• Vodítka a sí  p edlohy: Umo! uje upravit umíst ní vodítek stránky a sítí návrhu na
p edlohách stránky.

• Vlastnosti stránky (pouze sestavy pro web): Umo! uje upravit vlastnosti stránky sestavy pro
web.

• Oddíl: Umo! uje zm nit systém  íslování v sestav  nebo rozsah stránek v sestav .

• P edchozí: P ejde k p edchozí stránce.

• Následující: P ejde k následující stránce.

• První: P ejde k první stránce.

• Poslední: P ejde k poslední stránce.

• P ejít na stránku: Umo! uje p ejít na konkrétní stránku.

• Zobrazení: Umo! uje zobrazit stránku nebo p edlohu stránky.

• Náhled HTML (pouze sestavy pro web): Generuje náhled HTML a zobrazí jej ve webovém
prohlí!e i.

• Náhled SWF (pouze interaktivní sestavy): Generuje náhled a zobrazí jej ve webovém prohlí!e i.
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Nabídka Sestava

Nabídka Sestava obsahuje p íkazy pro práci a navigaci v sestav .

• Nov!: Umo! uje vytvo it novou sestavu.

• Kopie: Umo! uje duplikovat jednu sestavu pro zkopírování jejích objekt  a obsahu do jiné
sestavy.

• Smazat: Umo! uje smazat sestavu.

• Nov!/Upravit specifikaci sestavy: Umo! uje vytvo it nebo upravit vlastnosti Job Jackets
pro sestavu.

• Vlastnosti sestavy: Umo! uje upravit vlastnosti sestavy, jako je název, typ a velikost.

• Roz!í ené vlastnosti sestavy: Umo! uje upravit vlastnosti sdílení sestavy.

• Metadata pro eBook: Umo! uje aplikovat metadata v sestav  ur ené pro export do e-knihy.
Dal"í informace, viz "Práce s metadaty pro eBook".

• P idat stránky do Zobrazení p etékaného textu: Umo! uje p idat stránky do  lánku
p etékaného textu. Dal"í informace, viz "Práce se Zobrazením p etékaného textu".

• P edchozí: Aktivuje kartu sestavy, která byla aktivní p ed sou asnou sestavou.

• Následující: Aktivuje kartu sestavy, která je umíst na hned napravo od aktivní sestavy.

• První: Aktivuje kartu sestavy zcela vlevo.

• Poslední: Aktivuje kartu sestavy zcela vpravo.

• P ejít na stránku: Umo! uje aktivovat ur itou sestavu a poté zvolit sestavu v podnabídce.

Nabídka Tabulka

Nabídka Tabulka obsahuje p íkazy pro p idávání  ádk  a sloupc  do tabulek, upravení
atribut  tabulky, konvertování tabulky a dal"í.

• Vlo"it: Umo! uje p idat  ádek nebo sloupec do tabulky.

• Vybrat: Umo! uje vybrat vzor  ádk  a sloupc  nebo jin!ch prvk  tabulky. To usnad uje
pou!ití alternativního formátování — nap íklad stínování ka!dého druhého  ádku.

• Smazat: Umo! uje smazat  ást tabulky.

• Slou it bu ky: Umo! uje slou it obdélníkov! v!b r sousedících bun k tabulky — v etn 
cel!ch  ádk  nebo sloupc  — do jedné bu ky.

• Zalomení tabulky: Umo! uje pokra ovat s tabulkou na jiném míst . Parametr rozd lení
tabulky je maximální velikost tabulky, kterou m !e dosáhnout p ed rozd lením na dv 
propojené tabulky.

• Vytvo it separované tabulky: Umo! uje rozd lit propojené tabulky, tak!e se ob   ásti
tabulky zcela osamostatní. Tím se m !e zabránit, aby se zm ny v jedné  ásti tabulky projevily
v pokra ující  ásti tabulky.

• Opakovat jako záhlaví: Umo! uje specifikovat  ádek záhlaví, kter! se bude automaticky
opakovat na ostatních v!skytech pokra ující tabulky.
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• Opakovat jako zápatí: Umo! uje specifikovat  ádek zápatí, kter! se bude automaticky
opakovat na ostatních v!skytech pokra ující tabulky.

• P evod textu na tabulku: Umo! uje p evést text, kter! byl importován nebo napsán do
textového ráme ku, na tabulku. Tato funkce pracuje spolehliv ji, pokud je text n jak!m
zp sobem ohrani en, aby bylo jednozna n  ur eno, podle  eho rozd lovat text do  ádk  a
sloupc .

• Konvertovat tabulku: Umo! uje konvertovat informace v tabulce na text nebo skupinu
odpovídajících ráme k . Tabulku m !ete zkonvertovat, aby bylo usnadn no exportování
aktuálních dat nebo pro ulo!ení dokumentu obsahujícího funkce, které nejsou podporovány
ve star"ích verzích programu QuarkXPress.

•  et zit textové bu ky: Umo! uje  et zit textové bu ky podobn , jako je mo!né propojit
textové ráme ky a textové cesty. Text, kter! je napsán, importován nebo vlo!en do první
propojené bu ky, vyplní první textovou bu ku a poté p ete e do následujících propojen!ch
bun k.

• Zachovat geometrii: Umo! uje zabránit zm n  "í ky a v!"ky tabulky p i vlo!ení nebo
odstran ní  ádk  nebo sloupc .

Nabídka Zobrazit

Nabídka Zobrazit nabízí mo!nosti pro zobrazení dokumentu. Ozna ením polo!ek m !ete
ur it, co bude zobrazeno na obrazovce. Tato nabídka obsahuje následující p íkazy:

• Celá stránka: Automaticky upraví velikost zobrazení stránky (a vycentruje ji) podle okna
sestavy.

• 50%: Zv t"í zobrazení sestavy na 50%.

• 75%: Zv t"í zobrazení sestavy na 75%.

• Skute ná velikost: Zm ní velikost zobrazení sestavy na 100%.

• 200%: Zv t"í zobrazení sestavy na 200%.

• Miniatury: Zobrazí miniatury jednotliv!ch stránek, které m !ete uspo ádat a kopírovat
mezi projekty.

• Vodítka: Zobrazí netisknutelné linky pou!ité pro umíst ní objekt  na stránky, v etn  vodítek
okraj , vn j"ích okraj  ráme k , vzorku "X" v prázdn!ch obrázkov!ch ráme cích a vodítek
pravítek.

• Sít  stránky: Zobrazí netisknutelnou sí  definovanou pro p edlohu stránky, na které je
zalo!ena stránka aktivní sestavy.

• Sít  textového ráme ku: Zobrazí netisknutelnou sí  pou!itou v textov!ch ráme cích.

• Magnetická vodítka: Umo! uje rychle zarovnat objekty k vodítk m, tak!e objekty budou
p itahovány k nejbli!"ímu vodítku.

• P ichytit k sítím stránky: Umo! uje rychle zarovnat objekty k sítím stránky, tak!e objekty
budou p itahovány k nejbli!"ímu vodítku.
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• Pravítka: Zobrazí pravítka, která m !ete pou!ít pro umíst ní objekt  a vodítek, podél horní
a levé hrany nebo horní a pravé hrany okna sestavy.

• Sm r pravítka: Umo! uje umístit pravítka na horní a levou nebo horní a pravou hranu
okna sestavy.

• Neviditelné: Zobrazí upravitelné, netisknutelné znaky, nap íklad mezery, tabulátory a
konce odstavc  v textu.

• Vizuální ukazatele: Zobrazí indikátory pro netisknutelné prvky, nap íklad hypertextové
odkazy a místa s nastavenou funkcí p i p eb hu my"i.

• Zobrazit o ez: Simuluje vzhled stránky po o íznutí objekt , které p esahují p es ohrani ení
stránky. Po zvolení této polo!ky m !ete nastavit barvu pracovní plochy v okn  Display
dialogového okna P edvolby (QuarkXPress/Upravit > P edvolby).

• Skr!t potla ené: Skryje v"echny objekty, pro které je ozna eno pole Potla it tisk v oknech
Ráme ek, Linka, Obrázek nebo Sestava dialogového okna Upravit, a vrstvy, pro které je
ozna eno pole Potla it tisk v dialogovém okn  Atributy. Krom  toho tato mo!nost skryje
podtr!ení u hypertextov!ch odkaz  a vazeb, rejst íkov!ch zna ek a symbol  p ete ení textu.

• V!stup nátisku: Umo! uje zobrazit vzhled sestavy p i jejím v!stupu na r zná média a pro
r zné metody tisku. Tato simulace je dostate n  p esná pro kontrolu p ed v!stupem.

• Zobrazení p etékaného textu: Zobrazí p etékan! text obsa!en! v této sestav  (pokud
takov! je). Dal"í informace, viz "Práce se Zobrazením p etékaného textu".

• Náhledy v plném rozli!ení: Zobrazí obrázky v plném rozli"ení s vyu!itím informací
vysokého rozli"ení obrázk . Obrázek m !ete zv t"it nebo zm nit jeho velikost bez ztráty
kvality zobrazení.

• Editor  lánku: Zobrazí aktivní  lánek v zobrazení Editor  lánku. Dal"í informace, viz
"Pou"ívání zobrazení Editoru  lánku."

Nabídka Slu!by

Nabídka Slu"by obsahuje následující p íkazy:

• Kontrola pravopisu: Podnabídku pou!ijte k zobrazení palety Kontrola pravopisu a
kontrole pravopisu slova, v!b ru textu,  lánku, sestavy nebo v"ech p edloh stránek v sestav .

• Pomocné slovníky: Umo! uje zvolit pomocné slovníky pro kontrolu pravopisu.

• Upravit pomocn! slovník: Umo! uje upravit pomocn! slovník p i azen! k aktivní sestav .

• Po et slov a znak : Zobrazí dialogové okno Po et slov a znak .

• Vlo"it znak: Umo! uje snadno vlo!it speciální znaky, v etn  d liteln!ch nebo ned liteln!ch
mezer.

• Doporu ené d lení: Zobrazí doporu ené d lení pro slovo, ve kterém je kurzor.

• V!jimky d lení: Umo! uje ur it, zda a jak budou v aktivním  lánku d lena ur itá slova.

• Správce Job Jacket: Otev e dialogové okno Správce Job Jacket.
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• Pou"ití: Umo! uje zobrazit a aktualizovat stav písem, obrázk , efekt  QuarkVista, barevn!ch
profil , tabulek, Composition Zones, prvk  pou!it!ch v sestavách App Studio a prvk 
pou!it!ch v interaktivnosti Blio. Pomocí dialogu Pou"ití je mo!né odeslat n kolik
chyb jících digitálních soubor  najednou.

• Správce dopl k : Umo! uje vybrat, které dopl ky se na tou po spu"t ní aplikace.

• Mapování písem: Umo! uje vytvo it a upravit pravidla pro nahrazení nového písma za
písmo, které je po!adováno projektem, ale není v po íta i instalováno.

• Stav sou ástí: Umo! uje zobrazit stav po!adovan!ch softwarov!ch sou ástí.

• Správce PPD: Umo! uje ur it, které soubory PPD (PostScript Printer Description) budou
na teny do dialogu Tisk.

• Pou"ít n m inu (reformní): Umo! uje ur it, zda kontrola pravopisu pou!ije knihovnu
reformované n m iny.

• Konvertovat jazyk projektu: Umo! uje konvertovat v"echny znaky v aktivním  lánku,
které pou!ívají konkrétní jazyk, na jin! jazyk.

• Správce profil : Umo! uje ur it, které barevné profily jsou na teny do aplikace.

• Klonova : Otev e dialogové okno Klonova . Dal"í informace, viz " Dopln k Klonova ".

• Galerie obrázk : Otev e dialogové okno Galerie obrázk . Dal"í informace, viz " Dopln k
Galerie obrázk ".

• Sestavit rejst ík: Umo! uje vytvo it rejst ík z obsahu na palet  Rejst ík.

• Jabber: Generuje náhodn! text do aktivního textového ráme ku, tak!e si m !ete
prohlédnout, jak text bude p etékat a jak! bude mít styl, p esto!e dosud nemáte reáln!
obsah.

• Upravit prostrkání: Umo! uje upravit prostrkání pro nainstalovaná písma.

• Upravit vyrovnání: Umo! uje upravit vyrovnání pro nainstalovaná písma.

• Linkster: Otev e dialogové okno Linkster. Dal"í informace, viz " Dopln k Linkster".

• Tvorba tvar : Otev e dialogové okno Tvorba tvar . Dal"í informace, viz " Dopln k Tvorba
tvar  (ShapeMaker)".

• Odstranit manuální vyrovnání: Umo! uje odstranit v"echna manuáln  provedená
vyrovnání pou!itá mezi znaky nebo odstranit vyrovnání z vyrovnávané dvojice.

• Kontrola  ádku: Zobrazí podnabídku, ve které m !ete vyhledat vdovy, sirotky, nesprávn 
zarovnané  ádky,  ádky kon ící d lítkem a situace, kdy do"lo k p ete ení.

• P evést stará podtr"ení: Zkonvertuje v"echna podtr!ení v aktivním textu z formátu
QuarkXPress 3.x (Hv zdy a pruhy) na formát Type Tricks.

• P ete ení textu : Zobrazí okno P ete ení textu , které identifikuje textové ráme ky obsahující
p etékající text.

• Pou"ití styl  objektu: Umo! uje zobrazit a aktualizovat pou!ité styly objektu.
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• Zaregistrování a odregistrování licence: Zobrazí se jen v p ípad , !e jste nainstalovali
aplikaci pro pou!ití se správcem licencí Quark (QLA). Umo! uje vám zaregistrovat a
odregistrovat licence.

Nabídka Okno

Nabídka Okno umo! uje ovládat zobrazení otev en!ch oken a palet na obrazovce. Tato
nabídka obsahuje následující p íkazy:

• Nové okno: Zobrazí aktivní projekt v novém okn . Poté m !ete zobrazit r zné  ásti projektu
v jednotliv!ch oknech.

• Rozd lit okno: Rozd lí okno projektu na dv   ásti. Poté m !ete zobrazit r zné  ásti projektu
v jednotliv!ch  ástech okna.

• V!echna dop edu (pouze Mac OS): Umístí a zobrazí v"echna otev ená okna.

• Kaskáda (pouze Windows): Uspo ádá n kolik otev en!ch projekt , tak!e bude z ka!dého
projektu viditeln! pouze  ádek nabídky.

• Dla"dicov (pouze Mac OS): Poskládá v"echna otev ená okna vodorovn  vedle sebe, aby se
ve"la na obrazovku.

• Vedle sebe  (pouze Windows): Poskládá v"echna otev ená okna vodorovn  vedle sebe, aby
se ve"la na obrazovku.

• Za sebou (pouze Mac OS): Uspo ádá n kolik otev en!ch projekt , tak!e bude z ka!dého
projektu viditeln! pouze  ádek nabídky.

• Pod sebou (pouze Windows): Poskládá v"echna otev ená okna svisle pod sebe, aby se ve"la
na obrazovku.

• Uspo ádat ikony (pouze Windows): Minimalizuje v"echny aktivní projekty.

• Zav ít v!e (pouze Windows): Zav e v"echny aktivní projekty.

• Nástroje: Zobrazí a skryje paletu Nástroje.

• Nástroje pro Web (pouze sestavy pro web): Zobrazí a skryje paletu Nástroje pro web.

• Míry: Zobrazí a skryje paletu Míry.

• Vzhled stránky: Zobrazí a skryje paletu Vzhled stránky.

• P edlohy stylu: Zobrazí a skryje paletu P edlohy stylu.

• Podmín né styly: Zobrazí paletu Podmín né styly. Dal"í informace, viz "Práce s podmín n!mi
styly".

• Barvy: Zobrazí a skryje paletu Barvy.

• Sdílen! obsah: Zobrazí a skryje paletu Sdílen! obsah.

• Soutisk: Zobrazí a skryje paletu Soutisk.

• Seznamy: Zobrazí a skryje paletu Seznamy.

• Interaktivita Quark AVE: Zobrazí a skryje paletu Interaktivita Quark AVE.

• HTML5: Zobrazí a skryje paletu HTML5.
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• Publikování v App Studiu: Zobrazí a skryje paletu Publikování v App Studiu. Dal"í
informace najdete v Pr vodci App Studiem.

• Informace o profilu: Zobrazí a skryje paletu Informace o profilu.

• Styly plovoucích popisk : Zobrazí paletu Styly plovoucích popisk . Dal"í informace, viz
"Práce se styly plovoucího popisku".

• Styly sít : Zobrazí a skryje paletu Styly sít .

• Obsah p etékaného textu: Zobrazí paletu Obsah p etékaného textu: Více informací
naleznete v  ásti "Vytvá ení obsahu pro knihy ePUB nebo Kindle".

• Zna kování p etékaného textu: Zobrazí paletu Zna kování p etékaného textu. Dal"í
informace, viz "Upravení obsahu v Zobrazení p etékaného textu."

• Piktogramy: Zobrazí a skryje paletu Piktogramy.

• Hypertextové odkazy: Zobrazí a skryje paletu Hypertextové odkazy.

• Rejst ík: Zobrazí a skryje paletu Rejst ík.

• Ovládání (pouze interaktivní sestavy): Zobrazí a skryje paletu Ovládání.

• Vrstvy: Zobrazí a skryje paletu Vrstvy.

• Obrázkové efekty: Zobrazí a skryje paletu Obrázkové efekty.

• Uvítací obrazovka: Zobrazí uvítací obrazovku.

• Zástupné texty: Zobrazí a skryje paletu Zástupné texty.

• Vodítka: Zobrazí a skryje paletu Vodítka.

• Styly objektu: Zobrazí a skryje paletu Styly objektu.

• Import PSD: Zobrazí a skryje paletu Import PSD.

• Sady palet: Pou!ijte podnabídku pro ulo!ení a vyvolání uspo ádan!ch palet.

• M  ítko: Zobrazí a skryje paletu M  ítko. Dal"í informace, viz "Dopln k Scale".

Tato nabídka dále obsahuje polo!ku pro ka!dé otev ené okno. Tyto polo!ky nabídky m !ete
pou!ít pro snadné p epínání mezi okny.

Nabídka Nápov da

Nabídka Nápov da poskytuje p ístup k online nápov d . Tato nabídka obsahuje následující
p íkazy:

• Témata (pouze Mac OS): Tento p íkaz pou!ijte pro zobrazení online nápov dy.

• Obsah (pouze Windows): Tuto polo!ku pou!ijte pro zobrazení karty Obsah okna Nápov da.

• Hledat (pouze Windows):Tuto polo!ku pou!ijte pro zobrazení karty Hledat okna Nápov da.

• Rejst ík (pouze Windows): Tuto polo!ku pou!ijte pro zobrazení karty Rejst ík okna Nápov da.

• P enos licence programu QuarkXPress (pouze Windows): Tuto polo!ku pou!ijte pro p enos
licence na jin! po íta .

38 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

U#IVATELSKÉ ROZHRANÍ



• O programu QuarkXPress (pouze Windows): Tento p íkaz pou!ijte pro zobrazení informací
o programu QuarkXPress, nap íklad  íslo verze.

• Upravení licen ního  ísla (pouze Windows): Tento p íkaz pou!ijte pro zm nu ov  ovacího
kódu instalované kopie programu QuarkXPress. Zm nou tohoto kódu m !ete zm nit testovací
verzi (d íve naz!vanou "zku"ební kopie") programu QuarkXPress na pln  funk ní verzi,
zm nit jazyky podporované u!ivatelsk!m rozhraním nebo zm nit QuarkXPress na edici
Plus.

• Zkontrolovat aktualizace (Pouze Windows): Tento p íkaz pou!ijte pro kontrolu aktualizací
aplikace QuarkXPress.

• Nastavení Quark Update (Pouze Windows): Tento p íkaz pou!ijte pro zm nu nastavení
automatick!ch aktualizací.

Kontextové nabídky

QuarkXPress nabízí "irokou "kálu funkcí prost ednictvím kontextov!ch nabídek. Pro
otev ení kontextové nabídky stiskn te Control + klepn te (Mac OS) / klepn te prav!m
tla ítkem na text, do obrázku nebo na paletu.

Palety

Chcete-li otev ít nebo zobrazit paletu, ozna te název palety v nabídce Okno.

Pro zav ení otev ené palety klepn te na zavírací ráme ek v levém horním rohu palety, zru"te
ozna ení názvu palety v nabídce Okno nebo pou!ijte odpovídající klávesovou zkratku.

Paleta Nástroje

Paleta Nástroje umo! uje snadno p epínat mezi "irokou "kálou nástroj  pro práci se
sestavami. Více informací, viz "Nástroje".

Paleta Míry

P es paletu Míry (nabídka Okno) m !ete rychle upravit mnoho b !n  pou!ívan!ch parametr .
Polo!ky v palet  Míry se m ní, aby odpovídaly zvolenému nástroji nebo objektu. Pokud
zvolíte n kolik objekt  stejného typu (nap íklad t i samostatné obrázkové ráme ky), nastavení
v palet  Míry se pou!ije na v"echny t i zvolené objekty.

Nad st ední  ástí palety Míry je zobrazen panel nástroj .

Nad st edem palety Míry se zobrazuje panel ikon naz!van!ch naviga ní karty. Stisknutím
Command+Option+;/Ctrl+Alt+; m !ete procházet zleva doprava ikonami naviga ních karet
palety Míry. Stisknutím Command+Option+,/Ctrl+Alt+, m !ete procházet v obráceném
sm ru (zprava doleva).
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Pro trvalé zobrazení naviga ní karty stiskn te Control+klepn te / klepn te prav!m tla ítkem
na záhlaví palety Míry a zvolte V"dy zobrazit panel nástroj . Pro trvalé skrytí naviga ní
karty stiskn te Control+klepn te / klepn te prav!m tla ítkem na záhlaví palety Míry a zvolte
V"dy skr!t panel nástroj . Pro interaktivní zobrazení panelu nástroj . Stiskn te
Control+klepn te / klepn te prav!m tla ítkem na záhlaví palety Míry a zvolte Ukázat kartu
p i p eb hu my!i.

V!b r karet zobrazen!ch v palet  Míry závisí na tom, které objekty jsou aktivní. Zobrazení
karet se m ní, aby odpovídalo aktivnímu objektu nebo objekt m. K dispozici jsou tyto
karty:

•  Karta Klasick!: Obsahuje  asto pou!ívané p íkazy. Zobrazuje se jinak pro textové
ráme ky, obrázkové ráme ky, linky a tabulky.

•  Karta Text: Obsahuje ovládací prvky z karty Text dialogu Zm nit (Objekt > Zm nit).

•  Karta Rám: Obsahuje ovládací prvky z karty Rám dialogu Zm nit.

•  Karta Obtékání: Obsahuje ovládací prvky z karty Obtékání dialogu Zm nit. Zobrazuje
se jinak pro textové ráme ky, obrázkové ráme ky a linky.

•  Karta O íznutí: Obsahuje ovládací prvky z karty O íznutí dialogu Zm nit.

•  Karta Typografické: Obsahuje ovládací prvky z dialogu Styl textu (Styl >
Typografické).

•  Karta Odstavec: Obsahuje ovládací prvky z karty Formáty dialogu Styl odstavce (Styl >
Formáty).

•  Karta Textová cesta: Obsahuje ovládací prvky z karty Textová cesta dialogu Zm nit.

•  Karta Rozmístit: Obsahuje ovládací prvky z podnabídky Rozmístit (Objekt >
Rozmístit).

•  Karta Export: Obsahuje ovládací prvky z karty Export dialogu Zm nit (pouze sestavy
pro web).

•  Karta Sít : Obsahuje ovládací prvky z karty Sí  dialogu Zm nit (pouze pro zvolené
tabulky).

•  Karta Vrhnout stín: Obsahuje ovládací prvky z karty Vrhnout stín dialogu Zm nit.

•  Karta Tabulátory: Obsahuje ovládací prvky z karty Tabulátory dialogu Styl odstavce.

Zvolíte-li obrázkov! ráme ek, kter! obsahuje obrázek, vedle ikony Efektivní rozli!ení

obrázku  v kart  Klasick! palety Míry se zobrazí hodnota efektivního rozli"ení obrázku.
Aktuální rozli"ení obrázku d lené zm nou velikosti obrázku rovná se efektivnímu rozli"ení.
Pokud nap íklad importujete obrázek s aktuálním rozli"ením obrázku 100 dpi a poté jej
zv t"íte ze 100% na 200%, pak efektivní rozli"ení je 50 dpi.  ím vy""í je efektivní rozli"ení,
tím vy""í bude kvalita reprodukovaného obrázku. Upozor ujeme, !e zvolíte-li n kolik
obrázkov!ch ráme k  s r zn!mi efektivními rozli"eními, u ikony Efektivní rozli!ení obrázku
se !ádná hodnota nezobrazí.
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Paleta Vzhled stránky

Paleta Vzhled stránky poskytuje r zné funkce, které se t!kají stránek a navigace.

Paleta Vzhled stránky umo! uje pracovat s p edlohami stránek a stránkami sestavy.

Horní  ást palety umo! uje vytvo it, duplikovat a odstranit p edlohy stránky. Pro zobrazení
a upravení p edlohy stránky na ni poklepejte; p edloha stránky se zobrazí v okn  aktivního
projektu. Jednoduchá p edloha stránky se zobrazí jako obdélník, p edloha dvoustránky se
zobrazí se dv ma sklopen!mi rohy.

V dolní  ásti palety m !ete p ejít k libovolné stránce v aktivní sestav . Pro otev ení stránky
na ni v této  ásti palety poklepejte.

Chcete-li na stránku sestavy aplikovat p edlohu stránky, p etáhn te ikonu p edlohy stránky
na ikonu stránky. P ípadn  m !ete zvolit ikony stránek v palet  a poté stisknout Command
+ klepnout / Ctrl + klepnout na ikonu p edlohy stránky.

Paleta P edlohy stylu

Paleta P edlohy stylu (Okno > Zobrazit p edlohy stylu) umo! uje klepnutím na název
p edlohy stylu aplikovat textovou a odstavcovou p edlohu stylu. Tla ítka v horní  ásti ka!dé
sekce této palety umo! ují vytvo it, upravit, duplikovat, aktualizovat a odstranit p edlohy
stylu.

Znaménko plus vedle názvu p edlohy stylu znamená, !e je pou!ito místní formátování.
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Paleta P edlohy stylu umo! uje zobrazit a pou!ít textové a odstavcové p edlohy stylu.

Paleta Podmín né styly

Paleta Podmín né styly umo! uje pracovat s podmín n!mi styly. Dal"í informace, viz
"Práce s podmín n!mi styly".

Paleta Barvy

Paleta Barvy umo! uje zobrazit a pou!ít barvy definované v aktivním projektu. Tla ítka
na vrchu palety umo! ují vytvo ení, upravení a odstran ní barev.

U!ivatelé vytvá ejí barvy v dialogu Barvy (Upravit > Barvy). Dal"í informace, viz "Práce s
barvami".

V palet  Barvy m !ete zobrazit a pou!ít barvy.
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Paleta Sdílen! obsah

Paleta Sdílen! obsah umo! uje pracovat s objekty a obsahem, které jsou ulo!eny v knihovn 
sdíleného obsahu. Dal"í informace, viz "Práce se sdílen!m obsahem".

Paleta Sdílen! obsah umo! uje pracovat s objekty a obsahem v knihovn  sdíleného obsahu.

Paleta Soutisk

Od verze 9.0 ji! aplikace nepodporuje roz"í en! a potla en! soutisk (spread / choke).
Roz"í ení a potla ení nastavená na palet  Soutisk (nabídka Okno) nebudou na v!stupu
pou!ita. P etisky a vykrojení se v"ak zachovají.

Paleta Seznamy

Paleta Seznamy pomáhá zobrazit a generovat seznamy. Tato funkce je u!ite ná pro vytvo ení
nap íklad tabulek obsahu. Seznamy m !ete vytvo it v dialogu Seznamy (Upravit >
Seznamy).

Rozevírací nabídka Název seznamu umo! uje vybrat z r zn!ch seznam  definovan!ch v
aktivním projektu a tla ítko Aktualizovat umo! uje obnovit seznam aktuáln  zobrazen!
v palet .

Tla ítko Najít umo! uje vyhledat polo!ky v palet  Seznamy. M !ete rovn ! vyhledat slovo
nebo nadpis pouh!m poklepáním na paletu.

Tla ítko Sestavit umo! uje vlo!it aktivní seznam do aktivního textového  et zu. Pokud ji!
seznam v  et zu existuje, m !ete jej pouze aktualizovat a nevkládat dal"í kopii. Pro
automatické pou!ití p edloh stylu na seznam pou!ijte Formátovat jako.
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Paleta Seznamy umo! uje vytvá et nap íklad tabulky obsah .

Paleta HTML5

Paleta HTML5 umo! uje vytvá et a konfigurovat filmy, obrázkové prezentace, tla ítka a
dal"í polo!ky pro vydání App Studia. Dal"í informace najdete v Pr vodci App Studiem.

Paleta Interaktivita Quark AVE

Paleta Interaktivita Quark AVE umo! uje p i azovat filmy, obrázkové prezentace, tla ítka
a dal"í polo!ky prvk m va"eho projektu. Dal"í informace najdete v Pr vodci App Studiem.

Na paletu Interaktivita Quark AVE m !ete p epnout zvolením Objekt > Digitální
publikování > Interaktivita Quark AVE.

Paleta Informace o profilu

Paleta Informace o profilu umo! uje zobrazit a aktualizovat nastavení správy barev pro
obrázky. Dal"í informace, viz "Správa barev".

Paleta Informace o profilu umo! uje p esn  upravit nastavení správy barev pro obrázky.

Paleta Styly plovoucích popisk 

Paleta Styly plovoucích popisk  umo! uje pracovat se styly plovoucích popisk . Dal"í
informace, viz "Práce se styly plovoucího popisku".
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Paleta Piktogramy

Paleta Piktogramy poskytuje snadn! p ístup ke v"em znak m ve v"ech písmech na po íta i.
M !ete zobrazit v"echny znaky ve zvoleném písmu nebo zú!it v!b r zvolením mo!nosti v
rozevírací nabídce. Znaky m !ete do textového  et zu vlo!it poklepáním. Do oblasti Oblíbené
piktogramy ve spodní  ásti palety m !ete ukládat  asto pou!ívané znaky a mít k nim snadn!
p ístup.

Paleta Piktogramy poskytuje snadn! p ístup ke v"em znak m ve v"ech písmech.

Paleta Styly sít 

Styl sít  je pojmenovan! balí ek nastavení popisující sí  — je to vlastn  p edloha stylu pro
sí  návrhu. Styly sít  m !ete aplikovat na textové ráme ky a m !ete je pou!ít jako základ
pro sít  p edloh stránky. Styly sít  m !ete odvozovat z jin!ch styl  sít . Styly sít  jsou
zobrazeny v palet  Styly sít  (nabídka Okno). Dal"í informace, viz "Práce se styly sít ".
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Paleta Styly sít  umo! uje vytvá et a aplikovat styly sít .

Paleta Obsah pro Blio

Paleta Obsah pro Blio umo! uje vytvo it tabulku obsahu pro e-knihy Blio. Více informací
naleznete v  ásti "Vytvá ení obsahu pro knihy Blio".

Paleta Zna kování p etékaného textu

Paleta Zna kování p etékaného textu  umo! uje zna kovat obsah v Zobrazení p etékaného
textu. Dal"í informace, viz "Práce se Zobrazením p etékaného textu".

Paleta Obsah p etékaného textu

Paleta Obsah p etékaného textu umo! uje vytvo it tabulku obsahu pro export do formátu
ePUB nebo Kindle. Více informací naleznete v  ásti "Vytvá ení obsahu pro knihy ePUB nebo
Kindle".

Paleta Hypertextové odkazy

Paleta Hypertextové odkazy umo! uje nastavit hypertextové odkazy na texty a obrázky.
P esto!e hypertextové odkazy samoz ejm  nejsou funk ní v sestavách pro tisk, budou funk ní
po exportování sestavy do formátu PDF a po exportování sestavy pro web do formátu
HTML. Více informací naleznete v  ásti "Hypertextové odkazy".
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Paleta Hypertextové odkazy umo! uje nastavit hypertextové odkazy na texty a obrázky.

Paleta Rejst ík

Paleta Rejst ík umo! uje ozna it text pro vlo!ení do rejst ík . P i vytvá ení rejst íku ( Slu"by >
Sestavit rejst ík) jsou v"echny zna ky vytvo ené z palety Rejst ík automaticky p evedeny
do p izp sobitelného rejst íku. Dal"í informace, viz "Práce se seznamy".

Paleta Rejst ík umo! uje ozna it text, kter! bude obsa!en do automaticky generovan!ch rejst ík .

Paleta Interaktivní

Paleta Interaktivní umo! uje p idat interaktivitu do interaktivních sestav. Více informací,
viz "Interaktivní sestavy."
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Paleta Vrstvy

Paleta Vrstvy umo! uje vytvo it vrstvy, upravit vlastnosti vrstvy, nastavit, zda se vrstva
bude zobrazovat a tisknout, a p esouvat objekty mezi vrstvami. Dal"í informace, viz "Práce
s vrstvami".

Paleta Vrstvy umo! uje pracovat s vrstvami a objekty na t chto vrstvách.

Paleta Obrázkové efekty

Paleta Obrázkové efekty umo! uje aplikovat na obrázky efekty, nap íklad úpravy ostrosti
a kontrastu. Tato paleta se zobrazí jen v p ípad , !e je nainstalován dopln k QuarkVista.
Dal"í informace, viz "Pou"ití obrázkov!ch efekt ".

Paleta Obrázkové efekty umo! uje do obrázk  v sestav  aplikovat r zné vizuální efekty.

Paleta Vodítka

Paleta Vodítka umo! uje pracovat s vodítky. Více informací naleznete v  ásti "Pou"ití palety
Vodítka".
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Paleta Styly objektu

Paleta Styly objektu umo! uje pracovat se styly objektu. Dal"í informace, viz "Dopln k Item
Styles (Styly objektu)".

Paleta PSD Import

Paleta PSD Import umo! uje nastavit zobrazení importovan!ch soubor  programu
Photoshop (PSD). Dal"í informace, viz "Práce s obrázky PSD".

Paleta PSD Import umo! uje pracovat s importovan!mi obrázky PSD.

Paleta M  ítko

Paleta M  ítko umo! uje provád t pokro ilé mo!nosti zm ny m  ítka. Dal"í informace, viz
"Dopln k Scale".

Skupiny palet a sady palet

QuarkXPress nabízí dv  funkce pro správu palet: skupiny palet a sady palet.

Pou!ití skupin palet
Funkce Skupiny palet umo! uje kombinovat n kolik palet do jedné.
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Tato skupina palet zobrazí palety P edlohy stylu, Barvy a Seznamy v jedné palet , co!
ergonomicky "et í prostor a nadále poskytuje snadn! p ístup k funkcím.

Pro p ipojení palety do skupiny palet stiskn te Control+ klepn te / klepn te prav!m tla ítkem
na název skupiny palet a vyberte dosud neozna en! název palety. Pokud p idáte paletu,
která je ji! zobrazena, paleta se p esune a stane se sou ástí skupiny palet. Pro uvoln ní palety
ze skupiny palet stiskn te Control+ klepn te / klepn te prav!m tla ítkem na název palety
a zvolte Odlou it [název palety].

Pou!ití sad palet
Funkce Sady palet umo! uje ulo!it a znovu vyvolat polohu a stav v"ech otev en!ch palet
a knihoven, tak!e m !ete snadno p epínat mezi konfiguracemi palet.

Pro vytvo ení sady palet nejd íve otev ete v"echny palety, které pot ebujete pro konkrétní
úkol, a skryjte v"echny ostatní palety. Poté zvolte Okno > Sady palet > Ulo"it sadu palet
jako pro zobrazení dialogu Ulo"it sadu palet jako. Zadejte název a voliteln  p i a te
klávesovou zkratku sady palet.

Pro vyvolání sady palet zvolte Okno > Sady palet > [název sady palet] nebo stiskn te
klávesovou zkratku definovanou pro po!adovanou sadu palet.

Nastavení sestavy

Po otev ení projektu máte okam!it! p ístup k n kolika základním funkcím v levém spodním
rohu okna projektu.
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Nastavení sestavy

1 Lupa: Zadejte procento zm ny velikosti zobrazení nebo vyberte hodnotu z rozevírací
nabídky.

2  íslo stránky: Do pole  íslo stránky zadejte  íslo stránky nebo vyberte stránku ze seznamu
stránek, kter! se zobrazí po klepnutí na trojúhelník sm  ující nahoru umíst n! vedle pole.

3 P edchozí stránka: P ejde k p edchozí stránce.

4 Dal!í stránka: P ejde k následující stránce.

5 P epínání p edlohy stránky: P epínejte mezi stránkou aktivní sestavy a její p edlohou
stránky.

6 Rozd lit zobrazení svisle: Zobrazí sestavu ve dvou samostatn!ch panelech nad sebou.

7 Rozd lit zobrazení vodorovn : Zobrazí sestavu ve dvou samostatn!ch panelech vedle
sebe.

8 Export: Zobrazí stejné mo!nosti exportu, jaké jsou dostupné po zvolení Soubor > Export.

9 Náhled: Zobrazí náhled sestavy pro web nebo interaktivní sestavy, jak se zobrazí po exportu.
K dispozici je pouze p i práci na sestav  pro web nebo interaktivní sestav .

Klepnutím na trojúhelník vedle pole  íslo stránky zobrazíte miniatury v"ech stránek v
sestav . U!ivatelé Mac OS mohou pokra ovat klepnutím na trojúhelník pro zv t"ení miniatur.

Zobrazení a sady zobrazení

QuarkXPress poskytuje mnoho zp sob  zobrazení va"ich sestav. M !ete rozd lit okno nebo
vytvo it nové okno pro zobrazení dvou r zn!ch sestav nebo dvou r zn!ch zobrazení stejné
sestavy. M !ete pou!ít zobrazení Editoru  lánku, chcete-li se soust edit na text bez ohledu
na vzhled sestavy. A funkce Sady zobrazení umo! uje vytvo it a snadno p epínat mezi
r zn!mi mo!nostmi zobrazení.

Rozd lení okna

Po rozd lení okna na dva nebo více panel  m !ete zobrazit jeden projekt sou asn  ve více
panelech a uvidíte v"echny provád né zm ny ve v"ech panelech sou asn . V jednotliv!ch
panelech m !ete dokonce pou!ít r zné re!imy zobrazení, tak!e v jednom panelu m !ete
provád t své úpravy, které v reálném  ase budou aktualizovány ve druhém. Okno m !ete
n kolikrát rozd lit vodorovn  i svisle.
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Po rozd lení okna m !ete vid t svou práce sou asn  v r zném zv t"ení.

Okno m !ete rozd lit t emi zp soby:

• Zvolte Okno > Rozd lit okno > Vodorovn  nebo Okno > Rozd lit okno > Svisle.

• Klepn te na rozd lovací pruh po pravé stran  posuvníku (pro svislé rozd lení) nebo na vrchol
posuvníku (pro vodorovné rozd lení).

• Klepn te na ikony rozd lení obrazovky v panelu ovládacích prvk  sestavy ve spodní  ásti
okna projektu.

Po rozd lení okna m !ete zm nit "í ku a v!"ku panel  p eta!ením okraj  mezi panely.

Pro odstran ní rozd lení z okna pou!ijte n kter! z následujících postup :

• Zvolte Okno > Rozd lit okno > Odebrat v!e.

• P etáhn te okraj rozd leného panelu na stranu okna.

Vytvo ení okna

Chcete-li vytvo it k zobrazení aktivního projektu nové okno, zvolte Okno > Nové okno.

Pokud k projektu otev ete více oken a následn  okna za nete zavírat, budete vyzvání k
ulo!ení projektu teprve p i pokusu zav ít poslední okno projektu.

Pou!ívání zobrazení Editoru  lánku

Zobrazení Editoru  lánku vám umo! uje koncentrovat se pouze na text  lánku a nenechat
se rozptylovat formátováním sestavy. V zobrazení Editor  lánku má ve"ker! text stejnou
velikost a stejné písmo, text vypl uje celé okno a zobrazeno je pouze nejzákladn j"í
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formátování textu (nap íklad tu né a kurzíva).  ervené pozadí indikuje, !e text p etekl za
poslední textov! ráme ek nebo cestu v  lánku.

Chcete-li zobrazit obsah aktivního  lánku v novém okn  Editor  lánku, zvolte ráme ek
nebo  ádek obsahující cílov!  lánek a zvolte Zobrazit > Editor  lánku. (Je-li ji! okno Editor
 lánku otev eno,  lánek zvoleného objektu se zobrazí v tomto okn .)

Chcete-li pozorovat celkov! vzhled stránky v pr b hu úprav textu, umíst te okno Editor
 lánku vedle okna sestavy, ve které je zobrazen stejn!  lánek.

 lánek v zobrazení sestavy (vlevo) a v okn  Editor  lánku (vpravo)

Sady zobrazení

Nabídka Zobrazení poskytuje r zné mo!nosti pro zobrazení sestavy. M !ete zobrazit nebo
skr!t vodítka, m í!ky, neviditelné znaky, vizuální indikátory a dal"í prvky. (Více informací
najdete v  ásti "Nabídka Zobrazit.") Funkce Sady zobrazení umo! uje ulo!it a vyvolat r zné
kombinace t chto nastavení. Následují nastavení, která jsou ulo!ena v sad  zobrazení:

• Zobrazení > Vodítka

• Zobrazení > Sít  stránky

• Zobrazení > Sít  textového ráme ku

• Zobrazení > Pravítka

• Zobrazení > Sm r pravítka

• Zobrazení > Neviditelné

• Zobrazení > Vizuální ukazatele

• Zobrazení > Zobrazit o ez

• Zobrazení > Skr!t potla ené

• Zobrazení > Náhledy v plném rozli!ení

QuarkXPress je dodáván s n kolika v!chozími sadami zobrazení:
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• V!chozí: Toto je v!chozí sada zobrazení, která se pou!ije p i vytvá ení va"í první sestavy
po prvním spu"t ní QuarkXPressu.

• Náhled v!stupu: Toto zobrazení co nejv rn ji simuluje vytisknutou stránku. Vodítka,
m í!ky, neviditelné znaky a vizuální indikátory jsou skryté. Zobrazení > Zobrazit o ez,
Zobrazení > Skr!t potla ené a Zobrazení > Náhledy v plném rozli!ení jsou zapnuty.
Pracovní plocha se zobrazí v barv  nastavené v okn  Display dialogového okna P edvolby
(QuarkXPress/Upravit > P edvolby).

• V!vojové zobrazení: V této sad  se zobrazí vodítka, neviditelné znaky, vizuální indikátory,
pravítko a náhledy v plném rozli"ení.

Chcete-li vytvo it sadu zobrazení, nejd íve zapn te pouze mo!nosti zobrazení, které chcete
do této sady ulo!it. Poté zvolte Zobrazení > Sady zobrazení > Ulo"it sadu zobrazení jako
pro zobrazení dialogu Ulo"it sadu zobrazení jako. Zadejte název a voliteln  p i a te
klávesovou zkratku.

Chcete-li p epnout na sadu zobrazení, prove te jednu z následujících operací:

• Zvolte Zobrazení > Sady zobrazení > [název sady zobrazení].

• Pro zobrazení sady zobrazení stiskn te klávesovou zkratku.

• Otev ete paletu Sady zobrazení (Zobrazení > Sady zobrazení > Spravovat Sady zobrazení),

klepn te na název sady zobrazení v palet , a poté klepn te na Pou"ít  (nebo prost 
poklepejte na název sady zobrazení).

Chcete-li spravovat vámi vytvo ené sady zobrazení, zvolte Zobrazení > Sady zobrazení >
Spravovat Sady zobrazení. Zobrazí se paleta Sady zobrazení. Pomocí tla ítek v horní  ásti

této palety m !ete Upravit , Pou"ít  a Odstranit  zvolenou sadu zobrazení.

Paleta Sady zobrazení

Sady zobrazení jsou ulo!eny na úrovni aplikace. Pokud v"ak pou!ijete sadu zobrazení na
sestavu, bude sada zobrazení ulo!ena spole n  se sestavou.
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Projekty a sestavy

O souborech programu QuarkXPress se hovo í jako o projektech a ka!d! projekt obsahuje
jednu nebo více sestav. Ka!dá sestava je ulo!ena v projektu a ka!d! projekt obsahuje
nejmén  jednu sestavu. Ka!dá sestava m !e obsahovat nejvíce 2000 stránek a m !e b!t velká
a! 48" x 48" (nebo 24" x 48" pro dvojstránky). Projekt m !e obsahovat omezen! po et sestav.

Proto!e v jednom souboru m !e b!t ulo!eno více sestav, m !ete snadno sdílet obsah mezi
r zn!mi verzemi dokumentu — nap íklad dopis s identick!m obsahem ve formátech stránky
US letter a A4.

Projekt QuarkXPress m !e obsahovat t i typy sestav: Tisk, Web a Interaktivní. Jeden projekt
m !ete pou!ít pro vytvo ení obsahu pro r zná média — nap íklad tisk, PDF, SWF a HTML.

Práce na projektech

Chcete-li vytvo it projekt, zvolte Soubor > Nov! > Projekt. Otev e se dialogové okno Nov!
projekt.

Dialog Nov! projekt sestavy pro tisk
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Ka!d! projekt programu QuarkXPress obsahuje nejmén  jednu sestavu. To znamená, !e
p i vytvo ení projektu musíte specifikovat v!chozí sestavu souboru. M !ete pou!ít v!chozí
název sestavy nebo zadat nov! název sestavy do pole Název sestavy. Chcete-li ur it typ
v!chozí sestavy, zvolte v rozvírací nabídce Typ polo!ku Tisk, Web, Interaktivní, App
Studio nebo ePub.

Více informací o sestavách pro web, viz "Sestavy pro web."

Více informací o interaktivních sestavách, viz "Interaktivní sestavy."

Dal"í informace o sestavách App Studio najdete v Pr vodci App Studiem.

Dal"í informace o vytvá ení sestav pro export do ePub, viz "e-knihy".

Standardn  se v horní  ásti okna projektu zobrazí karta pro ka!dou sestavu v projektu.
Chcete-li zakázat zobrazování t chto karet, ozna te mo!nost Re"im jedné sestavy. (I nadále
m !ete p idávat do projektu sestavy, ale tím se vypne re!im jedné sestavy.)

Projekt vytvo en! v libovolné jazykové verzi programu QuarkXPress je mo!né upravovat,
tisknout a ukládat do jin!ch jazykov!ch verzí programu QuarkXPress. V"echny dostupné
slovníky pro kontrolu pravopisu a pravidel d lení jsou podporovány ka!dou jazykovou
edicí. Av"ak texty pou!ívající funkce specifické pro V!chodní Asii (nap íklad rubi text, sady
písem a skupiny znak ) nelze upravovat v jazykov!ch verzích programu QuarkXPress, které
nejsou ur eny pro V!chodní Asii.

Mo!nosti sestav pro tisk

Ovládací prvky v oblasti Stránka umo! ují nastavit velikost a orientaci stránky pro v!chozí
sestavu.

Za"krtávací polí ko Dvojstránky umo! uje vytvá et archy.

Za"krtávací pole Automatick! textov! ráme ek umo! uje p idat textov! ráme ek na
v!chozí p edlohu stránky sestavy.

Prvek Vodítka okraj  ovládá nastavení v!chozích okraj  sestavy a ovládací prvky v oblasti
Vodítka sloupc  umo! ují vytvo it standardní stránku obsahující více sloupc .

Mo!nosti sestav pro web

Ovládací prvky v oblasti Barvy umo! ují nastavit v!chozí barvy pro barvu pozadí stránky
a pro odkazy. Ovládací prvky v oblasti Sestava umo! ují nastavit v!chozí "í ku stránky a
ur it, zda je "í ka stránky variabilní. Ovládací prvky Obrázek na pozadí m !ete pou!ít pro
importování obrázkového souboru na pozadí stránky.
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Dialog Nov! projekt sestavy pro web

Ulo!ení a pojmenování projektu QuarkXPress

P i prvním ukládání projektu QuarkXPress se zobrazí dialog Ulo"it jako. Toto dialogové
okno pou!ijte pro ur ení názvu projektu, úlo!i"t  a typu.

P i ukládání projektu QuarkXPress m !ete vybrat mo!nost v rozevírací nabídce Druh/Ulo"it
jako typ:

• Vyberte Projekt pro ulo!ení projektu, kter! m !ete upravit.

• Zvolte #ablona projektu pro ulo!ení projektu ve verzi jen pro  tení.

Exportování sestav a projekt 

Chcete-li exportovat jednu nebo více sestav v aktivním projektu, zvolte Soubor > Export
> Sestava jako projekt. Do pole Ulo"it jako zadejte název a vyberte umíst ní.

Pro vyexportování v"ech sestav v projektu ozna te mo!nost Zvolit v!e v oblasti Sestavy.
Chcete-li vyexportovat jednotlivé sestavy, ozna te je v této oblasti.

Pro vyexportování zvolen!ch sestav, aby je bylo mo!né otev ít ve star"ích verzích aplikace
QuarkXPress, zvolte v rozvírací nabídce Verze star"í verzi.

Sestavy App Studio nem !ete exportovat ve formátu QuarkXPress 8. (Dal"í informace
najdete v Pr vodci App Studiem.)

Práce se sestavami

P epínání mezi sestavami, p idání sestav, duplikování sestav a odstran ní sestav je snadné.

Chcete-li p epínat mezi sestavami, pou!ijte kartu na vrcholu okna projektu.
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Pro p idání sestavy do aktivního projektu zvolte Sestava > Nová nebo klepn te na kartu
sestavy a v její kontextové nabídce klepn te na Nová.

Pro duplikování sestavy zobrazte sestavu, kterou chcete duplikovat, a vyberte Sestava >
Duplikovat nebo vyberte Duplikovat v kontextové nabídce karty Sestava.

Chcete-li zm nit vlastnosti sestavy, zobrazte sestavu, vyberte Sestava > Vlastnosti sestavy
nebo zvolte Vlastnosti sestavy v kontextové nabídce karty Sestava. Otev e se dialogové
okno Vlastnosti sestavy. Toto dialogové okno m !ete pou!ít pro zm nu typu sestavy
projektu, ale nem !ete zm nit sestavu na nebo ze sestavy typu App Studio. (Dal"í informace
najdete v Pr vodci App Studiem.)

Pro odstran ní sestavy zobrazte sestavu a vyberte Sestava > Smazat nebo vyberte Smazat
v kontextové nabídce karty Sestava.

Pokud pou!ijete následující p íkazy, pou!ije se do v!stupu pouze aktivní sestava:

• Soubor > Export > PDF

• Soubor > Export > Stránku do EPS

• Soubor > Export > Sestavy jako AVE

• Soubor > Export > P etékat text jako ePub

• Soubor > Export > P etékat text jako Kindle

• Soubor > Export > Sestava jako Blio eBook

• Soubor > Sbalit

• Soubor > Tisk

• Soubor > Export > HTML (pouze sestavy pro web)

Vrstvy se pou!ijí na sestavu, která je aktivní p i jejich vytvo ení a upravování.

Pokud provedete akci na úrovni projektu (Upravit > Odvolat), akce je p idána do Historie
odvolan!ch akcí ve v"ech sestavách.

P i kontrole pravopisu (nabídka Slu"by) QuarkXPress zkontroluje pouze aktivní sestavu.

Funkce Hledat/Nahradit (nabídka Upravit) umí prohledat pouze aktivní sestavu.

Zdroje na úrovni projektu a sestavy

N které zdroje jsou definovány na úrovni projektu a jiné jsou definovány na úrovni sestavy.

Zdroje na úrovni projektu
Zdroje na úrovni projektu je mo!né pou!ít pro ka!dou sestavu v projektu a jsou stejné v
ka!dé sestav , ve které jsou pou!ity. Zdroje na úrovni projektu zahrnují p edvolby aplikace,
p edlohy stylu, barvy, D+V, seznamy, linky, kaskádové nabídky (pouze sestavy pro web),
meta zna ky (pouze sestavy pro web) a nabídky (pouze sestavy pro web).
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P esto!e definice ka!dého vámi vytvo eného seznamu m !e b!t pou!ita v libovolné sestav 
projektu, seznam se p i vytvá ení vykreslí pouze z aktivní sestavy.

Zdroje na úrovni sestavy
Zdroje na úrovni sestavy mohou b!t jedine né pro ka!dou sestavu v projektu. Mezi zdroje
na úrovni sestavy pat í následující:

• P edvolby sestavy (QuarkXPress/Upravit > P edvolby > Sestava nebo Sestava pro web)

• Nastavení vyrovnání (Slu"by > Upravit prostrkání) (pouze sestavy pro tisk)

• Nastavení prostrkání (Slu"by > Upravit vyrovnání) (pouze sestavy pro tisk)

• V!jimky d lení (Slu"by > V!jimky d lení)

• Nastavení soutisku (Okno > Zobrazit soutisk) (pouze sestavy pro tisk)

• Hodnoty lupy

Práce s vodítky

Vodítka jsou netisknutelné linky, které pomáhají pro zarovnání objekt  a text  v sestav .
K dispozici jsou dva druhy vodítek: Vodítka pravítek a vodítka sloupc  a okraj .

Sít  návrhu jsou netisknutelná vodítka, která m !ete pou!ít pro zarovnání objekt  a text  v
závislosti na velikosti a poloze textu.

Dal"í informace, viz "Dopln k Guide Manager Pro" a "Seznámení se sít mi návrhu".

Vodítka sloupc  a vodítka okraj 

Vodítka sloupc  a vodítka okraj  ukazují vn j"í okraje stránky a polohu pro umíst ní sloupc 
(pokud jsou pou!ity).

QuarkXPress automaticky vkládá vodítka sloupc  a vodítka okraj  do v"ech nov!ch sestav
pro tisk. Jejich polohu m !ete upravit v polích Vodítka sloupc  a Vodítka okraj  v dialogu
Nov! projekt (Soubor > Nov! > Projekt) nebo v dialogu Nová sestava (Sestava > Nová).

Je-li v okn  projektu zobrazena p edloha stránky, m !ete pou!ít dialog Vodítka a sí  p edlohy
(Stránka > Vodítka a sí  p edlohy) pro zm nu umíst ní vodítek sloupc  a vodítek okraj .
Pokud ozna íte mo!nost Automatick! textov! ráme ek v dialogu Nov! projekt (Soubor >
Nov! > Projekt) nebo v dialogu Nová sestava (Sestava > Nová), pou!ijí se hodnoty zadané
v oblasti Vodítka okraj  pro definování velikosti a umíst ní automatického textového
ráme ku.

Informace o vytvá ení vodítek sloupc  a vodítek okraj , viz "Nastavení sít  p edlohy stránky".

Dal"í informace, viz "Dopln k Guide Manager Pro".
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Vodítka pravítek

Vodítka pravítek (nebo jednodu"e "vodítka") jsou netisknutelné linky, které m !ete ru n 
nastavit. Vodítka m !ete vytvo it jejich vyta!ením z vodorovného nebo svislého pravítka
(Zobrazit > Pravítka). Vodítka m !ete vytvo it na p edloze stránky a na samostatn!ch
stránkách sestavy.

• Pro vytvo ení vodorovného vodítka klepn te na horní pravítko; po zobrazení ukazatele 
p etáhn te vodítko na po!adovanou pozici na stránce. Pro vytvo ení svislého vodítka

klepn te na svislé pravítko a po zobrazení ukazatele  p etáhn te vodítko na
po!adovanou pozici na stránce. Je-li p i p etahování vodítka otev ena paleta Míry, je poloha
vodítka oznamována v poli X (svislá vodítka) nebo Y (vodorovná vodítka).

• Pokud p i vytvá ení vodorovného vodítka uvolníte tla ítko my"i a ukazatel je umíst n nad
pracovní plochou, vodítko se roztáhne nap í  pracovní plochou a v"emi stránkami archu.
Pokud uvolníte tla ítko my"i, je-li svislé vodítko umíst no nad stránkou dokumentu, vodítko
se zobrazí pouze na této stránce.

• Pro zm nu polohy vodítka na n j klepn te a po zobrazení ukazatele vodítka jej p etáhn te
na jiné místo. M !ete rovn ! na vodítko poklepat p i zvoleném nástroji Objekt a zadat
novou polohu do dialogu funkce Guide Manager Pro.

• Pro odstran ní vodítka jej p etáhn te ven ze stránky.

• Pro odstran ní v"ech vodítek ze stránky posu te stránku tak, aby byla vid t jen její  ást, poté
stiskn te Option / Alt a p etáhn te vodítko zp t na pravítko.

• Pro odstran ní v"ech vodítek z pracovní plochy archu posu te pracovní plochu tak, aby se
zobrazila jen její  ást, stiskn te Option / Alt a klepn te na  ást pravítka.

Viz dále "Dopln k Guide Manager Pro".

P ichycení k vodítk m

QuarkXPress umo! uje okolo vodítek vytvo it "magnetické pole", tak!e pokud do blízkosti
vodítka p etáhnete objekt, automaticky se k vodítku p itáhne. Tato funkce se naz!vá
Magnetická vodítka (nabídka Zobrazit) a "í ka magnetického pole se naz!vá Dosah
magnetu.

Chcete-li upravit dosah magnetu ovládacími prvky programu QuarkXPress, ov  te, !e je
ozna ena mo!nost Zobrazit > Magnetická vodítka. Chcete-li ur it vzdálenost, vyberte
QuarkXPress/Upravit > P edvolby > Sestava pro tisk > Vodítka a sí  a do pole Dosah
magnetu zadejte vzdálenost v pixelech.

M !ete rovn ! zvolit Zobrazit > P ichytit k sítím stránky pro vynucené zarovnání objekt 
na sí  p edlohy stránky. Hodnota v poli Dosah magnetu se pou!ije i na sí  p edlohy stránky.
Dal"í informace, viz "P ichycení objekt  k síti návrhu".
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Odvolání a opakování akcí

P íkaz Odvolat (nabídka Upravit) vrací zp t poslední akci provedenou s objektem. Pokud
nap íklad necht n  vyjmete obrázkov! ráme ek, p íkaz Odvolat vrátí obrázkov! ráme ek
ze schránky zp t do sestavy. P íkaz Opakovat (nabídka Upravit) umo! uje zopakovat akci,
kterou jste vrátili zp t.

Zvolte Upravit > Odvolat (Command+Z / Ctrl+Z) pro odvolání poslední provedené akce.
Polo!ka nabídky identifikuje specifickou akci, kterou je mo!né odvolat. Nap íklad p íkaz
Odvolat smazání je k dispozici v nabídce Upravit po pou!ití p íkazu Objekt > Smazat.
Není-li funkce Odvolat dostupná, je zobrazen pouze "ed! text Nelze vrátit zp t.

Pro opakované provedení akce zvolte po odvolání akce Upravit > Opakovat
(Command+Shift+Z / Ctrl+Y).
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Ráme ky, linky a tabulky

Abyste vytvo ili úsp "n! vzhled stránky, musíte mít prost edek k uspo ádání textu a obrázk 
- ráme ky. Ráme ky jsou objekty, které mohou obsahovat text nebo obrázky; mohou b!t
vytvo eny i tak, aby neobsahovaly nic. Ohrani ení ráme ku dává textu a obrázk m specifick!
tvar, velikost a místo na stránce.

Seznámení s objekty a obsahem

QuarkXPress pracuje na bázi objekt  (kontejner ) a obsahu (toho, co je uvnit  objekt ).

Objekty jsou stavební bloky sestavy stránky. Nástroj Objekt  umo! uje p esouvat, m nit
velikost, otá et, m nit tvar, vyjmout, kopírovat a vlo!it objekty.

Základní typy objekt  jsou tyto:

• Ráme ky — mohou b!t textové, obrázkové nebo bez obsahu. Ráme ky mohou mít r zné
tvary, jsou nap íklad obdélníkové, oválné a Bézierovy.

• Linky — mohou b!t "oby ejné" linky a textové cesty (ty mohou obsahovat text). I linky
mohou b!t bu  p ímé nebo Bézierovy.

• Skupiny — jsou sady objekt , které byly "slepeny" k sob , tak!e je s nimi mo!né manipulovat
jako s jedním objektem.

• Tabulky — mohou obsahovat text i obrázky.

• Formulá e — umo! ují vytvá et HTML formulá e (pouze sestavy pro web).

• Ovládací prvky formulá e — umo! ují vytvá et ovládací prvky HTML formulá e (pouze sestavy
pro web).

Obsah tvo í v t"inou text a obrázky. Pro vytvo ení sestavy musíte typicky nakreslit n kolik
textov!ch a obrázkov!ch ráme k  a poté do nich vlo!it text a obrázky.

Proto!e objekty a obsah jsou r zné, pou!ívejte pro manipulaci s nimi odli"né nástroje:

• Nástroj Textov! obsah  umo! uje vytvo it obdélníkové textové ráme ky a formátovat
text v textov!ch ráme cích nebo na textov!ch cestách. Nástroj Textov! obsah m !ete
pou!ít pro vyjmutí, zkopírování a vlo!ení textu.
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• Nástroj Obrázkov! obsah  umo! uje vytvá et obdélníkové obrázkové ráme ky a
manipulovat s obrázky v obrázkov!ch ráme cích. Nástroj Obrázkov! obsah m !ete pou!ít
pro vyjmutí, zkopírování a vlo!ení obrázk .

Seznámení s úchyty

Ohrani ující ráme ky zvolen!ch textov!ch cest, linek a ráme k  mají malé bílé  tvere ky
naz!vané úchyty objektu. Tyto úchyty m !ete pou!ít pro zm nu velikosti a oto ení zvoleného
objektu.

Úchyty objektu
Pro zm nu velikosti objektu klepn te na úchyt objektu a zatáhn te za n j. Pro oto ení objektu
klepn te hned vedle rohového úchytu objektu (zvenku). Ukazatel my"i se p i pohybu p es
n j nebo v jeho blízkosti zm ní a ukazuje, které akce m !ete provád t:

Úchyty objektu m !ete pou!ít pro zm nu velikosti a oto ení objektu.

Úchyty obrázku
Zvolíte-li nástroj Obrázkov! obsah a klepnete na obrázkov! ráme ek obsahující obrázek,
zobrazené velké kruhy p edstavují úchyty obrázku. Tento typ úchyt  se naz!vá úchyty
obrázkového obsahu. Kdy! klepnete na n kterou  ást obrázku v ráme ku, m !ete pou!ít

ukazatel p esunutí  pro zm nu polohy obrázku v rámci jeho ráme ku.

Obrázkov! ráme ek se zobrazen!mi úchyty obrázkového obsahu
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Úchyty obrázkového obsahu se zobrazí, i kdy! zvolen! obrázek p esahuje velikost jeho
ráme ku (viz ukázka naho e). Obrázek se zobrazí i mimo ohrani ující ráme ek. Obrázek
m !ete o íznout zm nou velikosti obrázkového ráme ku.

Úchyty obrázkového obsahu m !ete pou!ít pro zm nu velikosti nebo oto ení obrázku, ani!
by do"lo ke zm n  velikosti nebo úhlu jeho obrázkového ráme ku.

• Ukazatele zm ny velikosti: 

• Ukazatele otá ení: 

Oto en! obrázek v neoto eném ráme ku

Chcete-li p esunout obrázkov! ráme ek nebo vid t, jak by vypadala jeho o íznutá  ást bez
pr hledného p ekrytí, stiskn te klávesu Command / Ctrl. Tím se do asn  skryje p ekrytí a
umo!ní operace s ráme kem, jako by byl zvolen nástroj Objekt.

Pokud klepnete se zvolen!m nástrojem Obrázkov! obsah do místa, kde se p ekr!vá úchyt
obrázkového ráme ku a úchyt obrázkového obsahu, a za nete jej p esouvat, pouze obrázek
zm ní velikost nebo bude oto en. Chcete-li pohybovat úchytem objektu, zvolte nástroj
Objekt.

Seznámení s Bézierov!mi tvary

P ed zm nou tvaru Bézierov!ch ráme k  a linek se ujist te, !e chápete následující definice.
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Bod: Bod propojuje dva úseky linky a definuje, kde úsek linky za íná a kon í. Body spojující
k ivky mají táhla, kter!mi je mo!né m nit tvar k ivky. QuarkXPress nabízí t i druhy bod :
rohov!, hladk! a symetrick!.

Rohov! bod: Rohov! bod propojuje dv  p ímé linky, p ímou linku a k ivku nebo dv  nespojité
k ivky. U k ivek je mo!né táhly rohového bodu manipulovat nezávisle, v t"inou pro
vytvo ení ostrého p echodu mezi dv ma úseky:

P íklady rohov!ch bod 

Hladk! bod: Hladk! bod propojuje dv  k ivky a vytvá í spojitou k ivku. Táhla k ivky v!dy
spo ívají na rovné lince vedoucí bodem, ale jejich délku je mo!né nastavit nezávisle:

Hladk! bod

Symetrick! bod: Symetrick! bod propojuje dv  k ivky a vytvá í spojitou k ivku. V!sledek je
podobn! hladkému bodu, ale táhla k ivky jsou od bodu v!dy stejn  dlouhá:

Symetrick! bod

Táhla k ivky: Táhla k ivky vystupují z obou stran bodu a nastavují tvar k ivky:
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Táhla k ivky (vlevo naho e)

Úseky linky: Úseky linky jsou p ímky nebo k ivky umíst né mezi dv ma body:

Úseky linky

Je-li na aktivní Bézier v ráme ek nebo linku umíst n nástroj Zvolit bod, mohou se zobrazit
r zné ukazatele, které informují, zda m !ete zvolit bod, táhla k ivky nebo úsek linky.
Klepnutím a zata!ením za ukazatel zm níte tvar Bézierova ráme ku nebo linky.

• Chcete-li zm nit cel! tvar, vyberte jinou mo!nost v podnabídce Objekt > Tvar.

• P i práci s nástrojem Bézierovo pero  p idáte bod do Bézierova ráme ku klepnutím na

úsek linky. P ípadn  pou!ijte nástroj P idat bod .

• P i práci s nástrojem Bézierovo pero  odstraníte bod z Bézierova ráme ku klepnutím na

bod. P ípadn  pou!ijte nástroj Odebrat bod .

• P i práci s nástrojem Bézierovo pero  zkonvertujete bod na jin! druh bodu stisknutím
Option+klepnutím / Alt+klepnutím na bod. P ípadn  pou!ijte nástroj Konvertovat bod

.

• P i práci s nástrojem Bézierovo pero  m !ete p esunout bod nebo zm nit tvar úseku linky
stisknutím Command+zata!ením / Ctrl+zata!ením za bod nebo úsek linky.

• Chcete-li zvolit k ivky nebo body, tak!e je m !ete p esunovat nebo odstranit, pou!ijte

nástroj Zvolit bod . Stiskn te Shift a klepnutím vyberte více bod .
Option+klepnutí/Alt+klepnutí na bod pro vytvo ení symetrie.

Chcete-li p i zvoleném nástroji Pero ru n  p esunout zobrazení sestavy, stiskn te
Shift+mezerník a poté klepn te my"í a posouvejte zobrazením.

66 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

RÁME KY, LINKY A TABULKY



Práce s ráme ky

K dispozici jsou t i druhy ráme k : Textové ráme ky, obrázkové ráme ky a ráme ky bez
obsahu (ráme ky, které mají obsah $ádn!). V"echny t i druhy ráme k  mohou mít nastavenu
barvu, sytost, prolnutí a rámy. Kdy! nakreslíte textov! ráme ek, obrázkov! ráme ek nebo
ráme ek bez obsahu, dostupné ovládací prvky závisí na typu vytvo eného ráme ku. M !ete
ale importovat texty do obrázkov!ch ráme k , které obsahují obrázky, nebo importovat
obrázky do textov!ch ráme k , které obsahují text. Krom  zm ny typu obsahu m !ete m nit
i tvar a ostatní vlastnosti ráme ku.

Vytvo ení textov!ch a obrázkov!ch ráme k 

Ráme ky lze vytvá et t emi zp soby:

• Pro vytvo ení prázdného ráme ku (tedy ráme ku, kter! je mo!né zm nit na obrázkov! nebo

textov!) vyberte nástroj Obdélníkov! ráme ek , Ováln! ráme ek  nebo Hv zdicov!

ráme ek , klepn te na stránku a posouvejte my"í. P i kreslení prázdného ráme ku m !ete
nastavit textov! obsah stisknutím T. P i kreslení prázdného ráme ku m !ete nastavit
obrázkov! obsah stisknutím R.

• Chcete-li vytvo it obdélníkov! textov! nebo obrázkov! ráme ek, zvolte nástroj Textov!

obsah  nebo Obrázkov! obsah , klepn te na stránku a posouvejte my"í.

• Pro vytvo ení Bézierova ráme ku pou!ijte nástroj Bézierovo pero . Více informací, viz
"Vytvo ení Bézierov!ch ráme k ".

Pro vynucené zformování obdélníkového ráme ku na  tverec a oválného ráme ku na kru!nici
stiskn te p i posouvání my"i klávesu Shift.

Ráme ky m !ete vytvá et t mito nástroji:

Pro zm nu prázdného ráme ku na textov! stiskn te Command+E / Alt+E a naimportujte
textov! soubor.

Pro zm nu prázdného ráme ku na obrázkov! stiskn te Command+E / Alt+E a naimportujte
obrázkov! soubor.

Roh obdélníkového ráme ku m !ete zm nit na zaoblen!, vydut! a zkosen! v podnabídce
Objekt > Tvar nebo v rozevírací nabídce Styl rohu na palet  Míry. Zaoblené rohy m !ete
p idat a upravit zadáním hodnot do pole Zaoblení rohu (karta Objekt > Zm nit > Ráme ek).
M !ete rovn ! pou!ít pole Zaoblení rohu ráme ku na kart  Klasick! nebo Rozmístit na
palet  Míry.

Vytvo ení Bézierov!ch ráme k 

Nástroj Bézierovo pero  umo! uje kreslit vícehranné Bézierovy ráme ky a linky, které
mají p ímé a zak ivené úseky (viz "Seznámení s Bézierov!mi tvary").

Informace o jiném zp sobu vytvá ení jedine n  tvarovan!ch ráme k , viz " Dopln k Tvorba
tvar  (ShapeMaker)."

PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1 | 67

RÁME KY, LINKY A TABULKY



Postup kreslení Bézierova ráme ku:

1 V palet  Nástroje zvolte nástroj Bézierovo pero . P esu te ukazatel  na libovolné místo
na stránce a klepnutím vytvo te první bod.

2 P esu te ukazatel na místo, kde chcete vytvo it dal"í bod. Chcete-li omezit pohyb ukazatele
v úhlu 45 stup   relativn  ke stránce, stiskn te Shift.

3 Klepnutím vytvo íte body a úseky linky.

• Klepnutím na bod bez dal"ího posouvání my"i vytvo í p ímou linku a rohov! bod. Chcete-li
vytvo it zak iven! úsek a hladk! bod, klepn te a p etáhn te ukazatel na místo, kam chcete
umístit dal"í bod. Zobrazí se bod se dv ma táhly. Zata!ením za táhla k ivky m !ete m nit
velikost a tvar k ivky. Stisknete-li p i posouvání klávesu Option / Alt, vytvo íte zak iven!
úsek a rohov! bod.

4 Podle pot eby p i kreslení upravte Bézier v tvar.

• Pro p idání bodu do existujícího úseku klepn te na úsek linky, kam chcete bod umístit.

• Pro odstran ní bodu z aktivního úseku klepn te p i jeho kreslení na po!adovan! bod.

5 Pro uzav ení ráme ku zav ete cestu umíst ním ukazatele my"i nad za átek linky a po

zobrazení ukazatele Zav ít ráme ek  na n j klepn te.

Pokud jsou aktivní n které kreslicí nástroje, m !ete stisknutím Command / Ctrl do asn 
p epnout na nástroj Zvolit bod. Je-li nástroj Zvolit bod aktivní, m !ete stisknout
Command+Option / Ctrl+Alt pro do asné p epnutí na nástroj Objekt.

Zm na velikosti ráme k 

Velikost jakéhokoli ráme ku m !ete zm nit upravením velikosti jeho ohrani ujícího ráme ku.
Ohrani ující ráme ek není tisknuteln! a má obdélníkov! tvar, kter! obaluje ka!d! ráme ek.
Seznámení s úchyty vymezují ohrani ující ráme ek. Nejlep"í zp sob, jak zobrazit ohrani ující
ráme ek, je pou!ití nástroje Objekt pro zvolení úchyt  objektu na Bézierov  ráme ku.

Velikost aktivních ráme k  m !ete zm nit pomocí n které z t chto metod:

• Zvolte nástroj Objekt  nebo Obsah  a pohybujte ukazatelem my"i p es úchyt ráme ku
zvoleného objektu pro zobrazení ukazatele Zm na velikosti. Klepnutím na úchyt a
p eta!ením úchytu na jiné místo zmen"íte nebo zv t"íte ráme ek. Stisknete-li klávesu Shift,
bude zachován pom r stran ráme ku. Stisknutím Option/Alt zm níte velikost ráme ku od
st edu. Stisknutím Command / Ctrl zm níte spolu s velikostí ráme ku i jeho obsah.

• Zadejte hodnoty do polí # a V na kart  Klasick! nebo Rozmístit palety Míry pro zm nu
"í ky a v!"ky a poté stiskn te Return / Enter.
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• Zvolte Objekt > Zm nit (Command+M / Ctrl+M) a poté klepn te na kartu Ráme ek. Zadejte
hodnoty do polí #í ka a V!!ka pro p esnou zm nu velikosti ráme ku a poté klepn te na
OK.

Proporce ráme ku m !ete zamknout, tak!e poté nebudete muset pro zachování pom ru
stran tisknout klávesu Shift. Dal"í informace, viz "Zamknutí proporcí ráme ku a obrázku".

Zamknutí proporcí ráme ku a obrázku

Chcete-li zamknout proporce zvoleného ráme ku, otev ete kartu Klasick! na palet  Míry
a klepn te na ovlada  zámku proporcí vedle polí # a V. Je-li tento ovlada  zamknut!,
QuarkXPress bude v pr b hu zm ny velikosti objektu zachovávat pom r stran objektu.
Proporce ráme ku m !ete zamknout rovn ! na kart  Ráme ek dialogového okna Zm nit.

Ovlada  zámku proporcí v odemknutém (naho e) a zamknutém (dole) stavu

Chcete-li zamknout proporce obrázku ve zvoleném ráme ku, otev ete kartu Klasick! na
palet  Míry a klepn te na ovlada  zámku proporcí vedle polí X+ a Y+. Je-li tento ovlada 
zamknut!, QuarkXPress bude v pr b hu zm ny velikosti objektu zachovávat pom r stran
obrázku. Proporce ráme ku m !ete zamknout rovn ! na kart  Obrázek dialogového okna
Zm nit.

Chcete-li pou!ít funkci zámku proporcí spole n  s funkcí Hledat/Nahradit objekt, na palet 
Hledat/Nahradit objekt (nabídka Styl) otev ete kartu Ráme ek nebo Obrázek a poté v
sekci Hledat nebo Zam nit ozna te nebo zru"ete ozna ení p epína e Proporce.

Pro pou!ití funkce zámku proporcí se styly objektu otev ete Ráme ek nebo Obrázek v
dialogovém okn  Upravit styl objektu (Upravit > Styly objektu) a ozna te Proporce.

Zm na tvaru ráme k 

Tvar ráme ku m !ete zm nit t emi zp soby:

• M !ete zm nit cel! tvar vybráním jiné mo!nosti v podnabídce Objekt > Tvar.

• M !ete p idat a upravit zaoblené rohy u obdélníkov!ch ráme k  zadáním hodnot do pole
Zaoblení rohu (karta Objekt > Zm nit > Ráme ek). M !ete rovn ! pou!ít pole Zaoblení
rohu ráme ku na kart  Klasick! nebo Rozmístit na palet  Míry.

• Tvar Bézierov!ch ráme k  m !ete zm nit p esunutím bod , táhel k ivek a úsek  linek. Více
informací, viz "Seznámení s Bézierov!mi tvary".
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P idání rám  k ráme k m

Rámy jsou ozdobná ohrani ení, která je mo!né pou!ít na jak!koli typ ráme ku. K ovládacím
prvk m rámu aktivního ráme ku se lze dostat n kolika zp soby:

• Volbou Objekt > Rám zobrazte kartu Rám dialogu Zm nit.

• Zobrazte kartu Rám palety Míry.

Ovládacími prvky na t chto kartách m !ete nastavit styl, "í ku, barvu a krytí rámu. Pokud
styl rámu obsahuje i spáru, lze zadat její barvu a krytí.

V dialogu Linky (nabídka Upravit) si m !ete vytvo it vlastní styly rámu a zadat nastavení
rámu v nabídce Styly objekt . Dal"í informace o Stylech objektu najdete v kapitole "Dopln k
Item Styles (Styly objektu)".

Pou!ití barev do ráme k 

P i nastavování barvy pozadí do aktivních ráme k  postupujte takto:

• Zvolte Objekt > Zm nit (Command+M / Ctrl+M), klepn te na kartu Ráme ek a poté pou!ijte
ovládací prvky v oblasti Ráme ek.

• Otev ete paletu Barvy (Okno > Barvy), klepn te na tla ítko Barva pozadí  a poté pou!ijte
ovládací prvky na palet .

• Pou!ijte ovládací prvky z karty Classic na palet  Míry.

Ovládací prvky v t chto kartách a palet  jsou tyto:

• Barva ráme ku: Umo! uje specifikovat barvu pozadí ráme ku.

• Sytost: Umo! uje specifikovat sytost barvy pozadí (0% = bílá, 100% = plná barva).

• Krytí: Umo! uje nastavit pr hlednost pozadí ráme ku (0% = úpln  pr hledná, 100% úpln 
nepr hledná).

Barvu ráme ku m !ete nastavit rovn ! v nabídce Styl objektu. Dal"í informace o Stylech
objektu najdete v kapitole "Dopln k Item Styles (Styly objektu)".

Pou!ití prolnutí do ráme k 

Prolnutí je postupn! p echod z jedné barvy do druhé. Chcete-li na pozadí aktivních ráme k 
pou!ít prolnutí, prove te jednu z t chto operací:

• Zvolte Objekt > Zm nit (Command+M / Ctrl+M), klepn te na kartu Ráme ek a poté pou!ijte
ovládací prvky v oblasti Prolnutí.

• Otev ete paletu Barvy (Okno > Barvy), klepn te na tla ítko Barva pozadí  a poté pou!ijte
ovládací prvky na palet .

Na této kart  a palet  jsou k dispozici tyto ovládací prvky pro prolnutí:

• Styl: Umo! uje nastavit typ prolnutí.
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• Úhel: Umo! uje nastavit úhel p echodu z jedné barvy do jiné.

Prolnutí pou!ívá dv  barvy, p i em! ka!dá m !e mít svou sytost a krytí. V kart  Ráme ek
dialogu Zm nit je barva v oblasti Ráme ek první barva a barva v oblasti Prolnutí druhá
barva. Na palet  Barvy klepn te na #1 pro nastavení první barvy a #2 pro nastavení druhé
barvy.

Prolnutí m !ete nastavit rovn ! v nabídce Styl objektu. Dal"í informace o Stylech objektu
najdete v kapitole "Dopln k Item Styles (Styly objektu)".

Slu ování a rozd lování ráme k 

Mo!nosti v podnabídkách Slou ita Rozd lit(nabídka Objekt) umo! ují z existujících ráme k 
vytvo it Bézierovy ráme ky. Pokud nap íklad  ty hrann! ráme ek p ekr!vá ováln! ráme ek,
m !ete zvolit podnabídku Objekt > Slou it a vybrat mo!nost, která vytvo í jeden ráme ek
se stejn!m obsahem. Pokud slou íte dva obrázkové soubory, zobrazí se ve zkombinovaném
ráme ku jeden obrázek. Pokud slou íte dva textové ráme ky, text bude p etékat jako jeden
 et z ob ma ráme ky.

Pro pou!ití funkce Slou it vyberte dva objekty a poté zvolte jednu z následujících mo!ností
v podnabídce Objekt > Slou it:

• P íkaz Pr nik zachová ve"keré oblasti, ve kter!ch objekty p ekr!vají zadní objekt, a zbytek
odstraní.

• P íkaz Sjednocení zkombinuje v"echny objekty do jednoho ráme ku, p i em! zachová
v"echny p ekr!vající i nep ekr!vající se oblasti.

• P íkaz Rozdíl odstraní objekty vp edu. Ve"keré p ekr!vající se oblasti budou o íznuty.

• P íkaz Obrácen! rozdíl odstraní objekt vzadu. Ve"keré p ekr!vající se oblasti budou o íznuty.

• P íkaz Vylou ení ponechá v"echny tvary beze zm ny, ale o ízne ve"keré oblasti, kde dochází
k p ekrytí. Chcete-li upravit body v okolí vyjmuté plochy, uvidíte, !e v ka!dém míst , ve
kterém se dv  linky p vodn  protínaly, jsou nyní dva body.

• P íkaz Kombinace je podobn! jako p íkaz Vylou ení, ale pokud se podíváte na místa v
okolí vyjmuté plochy, zjistíte, !e na místa, ve kter!ch se dv  linky p vodn  protínaly, nejsou
p idány !ádné body.

P íkaz Rozd lit bu to rozd lí spojen! ráme ek na samostatné ráme ky, rozd lí slo!it! ráme ek
obsahující cesty na samostatné ráme ky, nebo rozd lí ráme ek obsahující hranici, která k í!í
sebe samu (jako  íslice osm). Pro pou!ití této funkce vyberte dva objekty a poté vyberte
jednu z následujících mo!ností v podnabídce Objekt > Rozd lit:

• P íkaz Vn j!í cesty pracuje se spojen!m ráme kem, kter! obsahuje n kolik nep ekr!vajících
se tvar . Vn j!í cesty zachovává v"echny informace o vn j"ích cestách a rozd lí nep ekr!vající
se cesty na samostatné ráme ky.

• P íkaz V!echny cesty vytvo í samostatné ráme ky pro ka"d! tvar ve slo!it j"ím ráme ku.
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P idání textu a obrázk  do ráme k 

Chcete-li do ráme ku p idat text, zvolte nástroj Text , poklepejte na ráme ek a m !ete
psát, vlo!it text zkopírovan! odjinud, nebo m !ete zvolit Soubor > Importovat. Volbou

nástroje Objekt  a poklepáním na textov! ráme ek se zobrazí dialog Import.

Chcete-li do ráme ku umístit obrázek, vyberte ráme ek nástrojem Obrázek  a vlo!te
obrázek zkopírovan! odjinud, nebo m !ete zvolit Soubor > Importovat. Volbou nástroje

Objekt  nebo Obrázek  a poklepáním na obrázkov! ráme ek se zobrazí dialog
Importovat.

Zm na typu ráme ku

Chcete-li zkonvertovat zvolen! ráme ek na jin! typ, vyberte v podnabídce Obsah(nabídka
Objekt) mo!nost Obrázek, Textnebo $ádn!. M !ete v"ak rovn ! zm nit textov! ráme ek
na obrázkov! zvolením Soubor > Import a vybráním obrázku. Obrázkov! ráme ek na
textov! zm níte zvolením Soubor > Import a vybráním textového souboru.

Chcete-li zkonvertovat textov! ráme ek na textovou cestu, vyberte tvar linky v podnabídce
Objekt > Tvar.

Pokud vyberte nástroj Ráme ek, m !ete stisknutím následujících kláves vytvo it p ímo
textové nebo obrázkové ráme ky:

• Stiskn te p i kreslení T pro vytvo ení textového ráme ku.

• Stiskn te p i kreslení R pro vytvo ení obrázkového ráme ku.

Vytvo ení ráme ku z o ezové cesty

Pokud má obrázkov! ráme ek p i azenu o ezovou cestu (vlo!enou nebo automaticky
vytvo enou), m !ete vytvo it nov! ráme ek, kter! má tvar této o ezové cesty. Zvolte
obrázkov! ráme ek a vyberte Objekt > Nov! ráme ek z o íznutí.

Práce s linkami

K dispozici jsou dva druhy linek: p ímé a Bézierovy linky. Na libovoln! druh linky m !ete
aplikovat barvu a styl linky.

Vytvo ení linek

Pro vytvo ení linky nejd íve zvolte nástroj Linka  v palet  Nástroje a poté posunujte

ukazatelem my"i  po stránce. Linku nakreslíte klepnutím na stránku a posouváním my"i.

Stisknete-li p i kreslení linky klávesu Shift, m !ete nakreslit linku oto enou o 0, 45 nebo
90 stup  .
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Vytvo ení Bézierov!ch linek

Nástroj Bézierovo pero  umo! uje kreslit vícehranné Bézierovy ráme ky a linky, které
mají p ímé a zak ivené úseky (viz "Seznámení s Bézierov!mi tvary").

Postup kreslení Bézierovy linky:

1 V palet  Nástroje zvolte nástroj Bézierovo pero . P esu te ukazatel  na libovolné místo
na stránce a klepnutím vytvo te první bod.

2 P esu te ukazatel na místo, kde chcete vytvo it dal"í bod. Chcete-li omezit pohyb ukazatele
v úhlu 45 stup   relativn  ke stránce, stiskn te Shift.

3 Klepnutím vytvo íte bod a úsek linky.

• Chcete-li vytvo it zak iven! úsek, klepn te a p etáhn te ukazatel na místo, kam chcete
umístit dal"í bod. Zobrazí se bod se dv ma táhly. Zata!ením za táhla k ivky m !ete m nit
velikost a tvar k ivky.

• Chcete-li vytvo it rohov! bod, stiskn te p ed klepnutím na stránku Option / Alt. Pokud
klepnete a chvilku podr!íte tla ítko my"i, m !ete nastavit polom r rohového bodu zata!ením
za táhlo k ivky.

• Pro p idání bodu do existujícího úseku klepn te na úsek linky, kam chcete bod umístit.

• Pro odstran ní bodu z aktivního úseku klepn te p i jeho kreslení na po!adovan! bod.

4 Pro dokon ení linky poklepejte na tla ítko my"i.

Pokud jsou aktivní n které kreslicí nástroje, m !ete stisknutím Command / Ctrl do asn 
p epnout na nástroj Zvolit bod. Je-li nástroj Zvolit bod aktivní, m !ete stisknout
Command+Option / Ctrl+Alt pro do asné p epnutí na nástroj Objekt.

Re!imy pro p ímé linky

K dispozici jsou  ty i re!imy linek: Koncové body, Lev! bod, St ední bod a Prav! bod.
Podle zvoleného re!imu je bu  v kart  Linka (Objekt > Zm nit) nebo na palet  Míry (karty
Klasick! nebo Rozmístit) rozdíln  popsána délka a poloha linky.

• Re!im Koncové body: Pole X1 ozna uje vodorovnou polohu prvního koncového bodu;
pole Y1 ozna uje svislou polohu prvního koncového bodu. Pole X2 ozna uje vodorovnou
polohu posledního koncového bodu; pole Y2 ozna uje svislou polohu posledního
koncového bodu.

• Re!im Lev! bod: Pole X1 ozna uje vodorovnou polohu koncového bodu, kter! je nejvíce
vlevo; pole Y1 ozna uje svislou polohu koncového bodu, kter! je nejvíce vlevo.

• Re!im St ední bod: Pole XC ozna uje vodorovnou polohu st edního bodu linky; pole YC
ozna uje svislou polohu st edního bodu linky.

• Re!im Prav! bod: Pole X2 ozna uje vodorovnou polohu koncového bodu, kter! je nejvíce
vpravo; pole Y2 ozna uje svislou polohu koncového bodu, kter! je nejvíce vpravo.
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Zm na velikosti linek

Velikost aktivních p ím!ch linek m !ete zm nit pomocí n které z t chto metod:

• Zvolte nástroj Objekt  a p esunutím ukazatele se "ipkou nad Seznámení s úchyty zobrazte
ukazatel Zm na velikosti. Klepnutím na úchyt a p eta!ením úchytu na jiné místo zkrátíte
nebo prodlou!íte linku.

• Zvolte Objekt > Zm nit (Command+M / Ctrl+M) a poté klepn te na kartu Linka. Klepnutím
na rozevírací nabídku Re"im zobrazte  ty i mo!nosti re!im  (viz "Re"imy pro p ímé linky").
Zvolte Lev! bod, St ední bod nebo Prav! bod pro zobrazení pole Délka. Zadáním hodnoty
do pole Délka p esn  zm níte délku linky. Poté klepn te na OK.

• V rozevírací nabídce Re"im linky na kart  Klasick! nebo Rozmístit palety Míry zvolte
Lev! bod, St ední bod nebo Prav! bod pro zobrazení pole D (Délka). Pro p esnou zm nu
délky linky zadejte hodnotu do pole L a stiskn te Return / Enter.

Velikost jakékoli Bézierovy linky m !ete zm nit upravením velikosti jejího ohrani ujícího
ráme ku. Chcete-li to provést, ov  te, !e není ozna eno Objekt > Upravit > Tvar, a poté
zm  te velikost linky, jako by to byl ráme ek.

Zm na tvaru linek

Tvar linky m !ete zm nit následujícími zp soby:

• M !ete zm nit cel! tvar vybráním jiné mo!nosti v podnabídce Objekt > Tvar.

• Tvar Bézierov!ch linek m !ete zm nit p esunutím bod , táhel k ivek a úsek  linek. Více
informací, viz "Seznámení s Bézierov!mi tvary".

Chcete-li p i zvoleném nástroji Pero ru n  p esunout zobrazení sestavy, stiskn te
Shift+mezerník a poté klepn te my"í a posouvejte zobrazením.

Nastavení vzhledu linky

Chcete-li nastavit vzhled aktivních linek, pou!ijte ovládací prvky na t chto místech:

• paleta Míry (karta Klasick!)

• karta Linka dialogu Zm nit (nabídka Objekt)

• paleta Barvy(nabídka Okno) — pouze pro barvu linky

Krom  barvy, sytosti a krytí m !ete pro linky nastavit je"t  následující charakteristiky:

• Styl linky: Zde m !ete nastavit obecn! vzhled linky. Standardn  je k dispozici n kolik styl 
linky, ale m !ete p idat i nové v dialogu Linky (nabídka Upravit).

• #í ka: M !ete ur it "í ku linky v libovolném m rném systému. M !ete rovn ! ur it "í ku
Vlasová; "í ka vlasové linky je p i tisku 0,125 pt na PostScriptov!ch za ízeních nebo o n co
"ir"í na n kter!ch laserov!ch tiskárnách.

• #ipky: V rozevírací nabídce #ipky m !ete pro linky nastavit "ipky.
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Vzhled linky m !ete nastavit rovn ! v nabídce Styl objektu. Dal"í informace o Stylech
objektu najdete v kapitole "Dopln k Item Styles (Styly objektu)".

Spojování linek

Chcete-li spojit dv  linky do jedné, zvolte nástroj Objekt , ozna te linky a zvolte Objekt >
Slou it > Spojit koncové body. P íkaz Spojit koncové body je dostupn!, pokud jsou
koncové body linek nebo textov!ch cest od sebe maximáln  "est bod .

Manipulace s objekty

Objekty je mo!né vyjmout a poté vlo!it na nová místa, zamknout proti pohybu, duplikovat
jednou nebo vícekrát najednou, m nit jejich vzájemné po adí pro vytvá ení neobvykl!ch
efekt  a manipulovat s nimi i jin!mi zp soby.

Volba objekt 

Chcete-li s objekty pracovat, musíte je nejd íve zvolit. Po zvolení se v t"ina objekt  zobrazí
jako obrysy s úchyty pro zm nu tvaru.

Pro zvolení objektu nejd íve vyberte nástroj Objekt , nástroj Textov! obsah  nebo

Obrázkov! obsah  a p esu te ukazatel my"i nad objekt. Jedním klepnutím vyberete jeden
objekt nebo po stisknutí klávesy Shift + klepnutím na jednotlivé objekty jich vyberte více

najednou. Více objekt  najednou m !ete vybrat rovn ! zvolením nástroje Objekt  a
nakreslením ráme ku okolo plochy obsahující po!adované objekty.

P i zvoleném nástroji Objekt  se po poklepání na textov! ráme ek zobrazí dialog Import.
Jestli!e poklepete na prázdn! obrázkov! ráme ek se zvolen!m nástrojem Objekt nebo

Obrázkov! obsah , zobrazí se dialog Import. Pokud obrázkov! ráme ek obsahuje obrázek,

je zvolen nástroj Obrázkov! obsah .

Pro zru"ení jeho volby klepn te mimo n j. Je-li zvolen nástroj Objekt , m !ete zru"it v!b r
libovoln!ch aktivních objekt  stisknutím klávesy tabulátoru.

P esouvání objekt 

Objekty m !ete p esouvat zadáním hodnot do polí Po átek rovn  a Po átek svisle v dialogu
Zm nit (nabídka Objekt), zadáním hodnot do polí X a Y na palet  Míry a ru ním p esunutím

objekt  pomocí nástroje Objekt . Pokud p ed posunutím ráme ku nebo textové cesty
podr!íte stisknuté tla ítko my"i, uvidíte p i pohybování objektem jeho obsah. Objekty
m !ete rovn ! "postrkovat" zvolením nástroje Objekt a stisknutím klávesy se "ipkou na
klávesnici.

Úchyty ráme ku vymezují ohrani ující ráme ek. Nejlep"í zp sob, jak zobrazit ohrani ující
ráme ek, je pou!ití nástroje Objekt pro zvolení úchyt  objektu na Bézierov  ráme ku.
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Vyjmutí, kopírování a vlo!ení objekt 

Je-li zvolen nástroj Objekt , jsou pro aktivní ráme ky, linky a textové cesty k dispozici
p íkazy Vyjmout, Kopírovat a Vlo"it (nabídka Upravit). Zvolením Upravit > Vlo"it
(Command+V / Ctrl+V) vlo!íte kopii objekt  ze schránky do st edu okna projektu.

Je-li zvolen nástroj Objekt , m !ete odstranit objekty pomocí p íkaz  Vymazat (pouze
Mac OS) a Smazat. Smazané objekty nejsou zkopírovány do schránky.

Nastavení po adí objekt  nad sebou

N kolik p ekr!vajících se objekt  je vzájemn  umíst no p ed nebo za sebou. V!raz "po adí
za sebou" se t!ká vztahu objekt  na stránce ve smyslu zep edu dozadu. Ka!d! vytvo en!
objekt je umíst n na vlastní úrove  v rámci tohoto po adí. Ka!d! nov  vytvo en! objekt je
umíst n p ed v"echny ostatní (dop edu).

Nabídka Objekt obsahuje p íkazy, kter!mi m !ete upravit po adí jednotliv!ch objekt .

• Zvolte Objekt > Dát dozadu pro p emíst ní objektu zcela dozadu na stránku nebo vrstvu.

• Zvolte Objekt > Dát dop edu pro p emíst ní objektu zcela dop edu na stránku nebo vrstvu.

• Chcete-li p esunout objekt na stránce nebo vrstv  o jednu úrove  dozadu, v systému Mac OS
stiskn te Option a zvolte Objekt > Dát dál. Ve Windows zvolte Objekt > Dát dál.

• Chcete-li p esunout objekt na stránce nebo vrstv  o jednu úrove  dop edu, v systému Mac OS
stiskn te Option a zvolte Objekt > Dát blí". Ve Windows zvolte Objekt > Dát blí".

V dokumentu s vrstvami jsou i samotné vrstvy v ur itém po adí; v rámci ka!dé vrstvy jsou
jednotlivé objekty umíst ny ve vzájemném po adí. Pokud pou!ijete p íkazy Dát dozadu,
Dát dál, Dát dop edu a Dát blí" (nabídka Objekt), zm ní se po adí objekt  v rámci vrstvy.

Pro aktivaci objektu, kter! je skryt! za ostatními objekty, zvolte nástroj Objekt , stiskn te
Command+Option+Shift / Ctrl+Alt+Shift a sou asn  opakovan  my"í klepejte na místo, kde
se p ekr!vá více objekt . Stisknutí Command+Option+Shift / Ctrl+Alt+Shift p i klepání
my"í postupn  aktivuje objekty od p edního a! po zadní.

Seskupování objekt 

M !ete spojit n kolik objekt  na stránce nebo je zahrnout do jedné skupiny. Seskupování
objekt  je u!ite né, pokud chcete zvolit nebo p esunout n kolik objekt  sou asn . Se skupinou
m !ete provád t p esunutí, vyjmutí, kopírování, duplikování a mnoho dal"ích funkcí.
M !ete nap íklad seskupit v"echny objekty, které tvo í základní kostru publikace; po
seskupení m !ete upravit nebo p esunout celou skupinu, jako by to byl jeden ráme ek,
linka nebo textová cesta.

I po vytvo ení skupiny m !ete upravovat, m nit velikost a polohu jednotliv!ch objekt ,
p i em! bude zachován vztah ke skupin . Kopii skupiny m !ete rovn ! vlo!it do knihovny
QuarkXPress a pou!ít ji v jin!ch dokumentech.
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Objekty je mo!né seskupit, pokud jsou aktivní aspo  dva objekty (linky, ráme ky, textové

cesty nebo jiné skupiny). Chcete-li nástrojem Objekt  vybrat více objekt , stiskn te bu 
Shift+klepn te na jednotlivé objekty nebo p etáhn te my" se stisknut!m tla ítkem p es
objekty, které chcete umístit do skupiny (je zobrazen tenk!  erchovan! obdélník). Pro
umíst ní n kolika ozna en!ch objekt  do jedné skupiny zvolte Objekt > Seskupit
(Command+G / Ctrl+G).

Seskupit m !ete i skupiny se skupinami, skupinu(y) se samostatn!mi ráme ky, linkami a
textov!mi cestami a vytvá et v t"í skupiny.

Se zvolen!m nástrojem Objekt  m !ete p esunout, vyjmout, zkopírovat, vlo!it, duplikovat,

oto it a obarvit skupinu. Se zvolen!m nástrojem Textov! obsah  nebo Obrázkov! obsah

 m !ete manipulovat s jednotliv!mi objekty, jako by nebyly umíst ny do skupiny.

Chcete-li p esunout objekt ve skupin , stiskn te Command / Ctrl a poté vyberte objekt

nástrojem Objekt , Textov! obsah  nebo Obrázkov! obsah .

Pokud aktivní skupina obsahuje stejné typy objekt  (nap íklad pouze v"echny obrázkové
soubory), bude v dialogu Zm nit zobrazena karta (nebo karty), která se t!ká pouze t chto
objekt . Pokud aktivní skupina obsahuje r zné druhy objekt , m !e se v dialogu Zm nit
zobrazit pouze karta Skupina.

Pro rozd lení jedné skupiny zvolte Objekt > Odd lit (Command+U/Ctrl+U) nebo pro
rozd lení v"ech skupin ve skupin , která obsahuje dal"í skupiny, zvolte Objekt > Odd lit
v!e.

Zm na velikosti seskupen!ch objekt 
Chcete-li sou asn  zm nit velikost v"ech objekt  ve skupin , klepn te na úchyt skupiny a
p esu te jej. Stisknete-li p i m n ní velikosti skupiny Command+Shift / Ctrl+Shift, v"echny
"í ky rám , "í ky linek, obrázky a texty se zm ní proporcionáln . Pokud p i m n ní velikosti
skupiny stisknete Command / Ctrl, "í ky rám , obrázky a texty rovn ! zm ní velikost, ale
ne proporcionáln .

Duplikování objekt 

Aplikace QuarkXPress umo! uje vytvá et jednoduché nebo více etné kopie ráme k , linek
a textov!ch cest.

Jednu kopii zvoleného objektu vytvo íte pomocí p íkazu Kopie (nabídka Objekt). Pro
vytvo ení kopie m !ete rovn ! p i p etahování objektu nebo skupiny stisknout Option /
Alt.

Funkce Rozmno"it  je u!ite ná pro vytvo ení prvk  návrhu, které zahrnují n kolik pravideln 
rozmíst n!ch kopií objektu. Více etné kopie objektu a ur ení vzdálenosti mezi nimi
provedete pomocí p íkazu Rozmno"it (nabídka Objekt).

Informace o jiném zp sobu vytvá ení jedine n  tvarovan!ch ráme k , viz " Dopln k Tvorba
tvar  (ShapeMaker)."
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Rozmíst ní objekt 

Pomocí podnabídky Objekt > Rozmístit nebo karty Rozmístit na palet  Míry m !ete
upravit vzájemnou relativní polohu n kolika zvolen!ch objekt .

Na palet  Míry m !ete vybrat z celkem osmi mo!ností rozte í a "esti mo!ností zarovnání a
m !ete specifikovat zarovnání relativn  ke zvolen!m objekt m, stránce nebo (u sestav pro
tisk s dvojstránkami) archu. Podnabídka Objekt > Rozmístit obsahuje re!imy "Relativní
objekt" a "Relativní stránka", které jsou popsány ní!e. Paleta Míry rovn ! obsahuje t etí
re!im nazvan! "Re!im relativního archu".

Re!imy rozmíst ní jsou tyto:

• Re"im relativního objektu  umístí objekty relativn  k nejv!"e umíst nému aktivnímu
objektu, kter! se nep esune. Nejv!"e umíst n! objekt je ur en podle polohy horních hran
objektu. Má-li horní hranu ve stejné nejvy""í poloze více objekt , rozmístí se objekty
relativn  k objektu nejvíce vlevo.

• Re"im relativní stránky  umístí objekty relativn  k hranám stránky (vlevo, vpravo, naho e
nebo dole).

• Re"im relativního archu  je dostupn! pouze pro aktivní sestavy pro tisk, které obsahují
dvojstránky. P edpokládejme, !e jste otev eli sestavu s archem a poté vybrali objekt na levé
stránce a jin! objekt na pravé stránce. Pokud klepnete na ikonu Re"im relativního archu

v palet  Míry a vyberete Odstup ve st edu vodorovn , zvolené objekty se rozmístí na
zcela levou nebo zcela pravou stranu archu.

Oto ení objekt 

Chcete-li oto it aktivní objekty, prove te jednu z následujících operací:

• Zvolte nástroj Objekt  a p esu te ukazatel my"i nad rohov! úchyt. Po zobrazení ukazatele
Otá ení klepn te pro vytvo ení bodu otá ení; poté pohybem my"i po kru!nici otá ejte
objektem. P i pohybu my"í je zobrazen ukazatel se "ipkou a poloha objektu. Stisknete-li
p i otá ení klávesu Shift, pohyby jsou omezeny na kroky v úhlu 45 stup  .

• Zvolte Objekt > Zm nit (Command+M / Ctrl+M), zadejte hodnotu do pole Úhel a klepn te
na OK.

• Zadejte hodnotu do pole  na palet  Míry (karta Klasick! a Rozmístit) a stiskn te Return
/ Enter.

Chcete-li oto it p ímou linku, vyberte Lev! bod, St ední bod nebo Prav! bod v rozevírací
nabídce Re"im (dialog Zm nit nebo na palet  Míry) pro zobrazení pole Úhel. Pro oto ení
Bézierovy linky zobrazte její ohrani ující ráme ek zru"ením ozna ení Tvar (Objekt >
Upravit).
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Zkosení objekt 

Pro zkosení aktivních objekt  v rámci ohrani ujícího ráme ku zvolte Objekt > Zm nit
(Command+M / Ctrl+M); poté klepn te na kartu Ráme ek. Do pole Zkosení zadejte
hodnotu. Kladné hodnoty skloní objekty doprava; záporné hodnoty je skloní doleva.

Zamknutí a odemknutí objekt 

Zamknutím chráníte objekty a obsah p ed necht n!mi zm nami. M !ete to provést takto:

• Chcete-li zabránit zm n  velikosti a polohy objektu (a znemo!nit odstran ní objektu),
ozna te mo!nost Objekt > Zamknout > Poloha.

• Chcete-li zabránit úpravám obsahu objektu, ozna te mo!nost Objekt > Zamknout >  et z
nebo Objekt > Zamknout > Obrázek.

Pro odemknutí zvolen!ch objekt  zru"te ozna ení odpovídající mo!nosti v podnabídce

Objekt > Zamknout. P ípadn  zvolte Objekt > Zm nit a klepn te na ikonu zámku  vedle
pole.

Vázání objekt  a skupin do textu

Objekt nebo skupinu m !ete vázat, tak!e bude p etékat spole n  s textem jako jak!koli jin!

znak. Chcete-li objekt nebo skupinu navázat do textu, pou!ijte nástroj Objekt  pro
ozna ení po!adovaného objektu nebo skupiny a zvolte Upravit > Kopírovat (Command+C/
Ctrl+C) nebo Upravit > Vyjmout (Command+X / Ctrl+X). Poté, se zvolen!m nástrojem

Textov! obsah , vlo!te kurzor na místo v textu, na které chcete navázat objekt nebo
skupinu, a zvolte Upravit > Vlo"it (Command+V / Ctrl+V).

Práce s plovoucími popisky

Funkce Plovoucí popisky umo! uje vytvá et ráme ky, které jsou v!dy zobrazeny na stejné
stránce nebo na stejném archu jako obsah, ke kterému nále!í. Nap íklad:

• M !ete vytvo it obrázky a texty, které budou v!dy na stejné stránce jako obsah, ze kterého
je na n  odkazováno.

• M !ete vytvo it citace, které se automaticky posunou na jinou stránku, pokud dojde k
p ete ení zdroje textu, ke kterému pat í.

• M !ete vytvo it "plovoucí" ikony, které budou v!dy umíst ny nalevo od odstavce a budou
ozna ovat, zda se jedná o odstavec obsahující tip, poznámku, v!strahu a tak podobn .

Více informací naleznete v tématech ní!e.

Seznámení s plovoucími popisky

Plovoucím popiskem se myslí ráme ek, kter! je v!dy zobrazen na stejné stránce nebo na
stejném archu jako obsah, ke kterému nále!í. Ka!d! plovoucí popisek je svázán s ur it!m
bodem v textovém  et zu pomocí vazby plovoucího popisku. Vazba plovoucího popisku te e
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spole n  s textem podobn  jako jak!koli znak. Pokud vazba plovoucího popisku p ete e na
následující stránku nebo na následující arch, plovoucí popisek se p esune za ní. Jsou-li
zobrazena vodítka, jsou v"echny existující vazby plovoucího popisku propojeny linkou se
sv!mi plovoucími popisky.

Vazba plovoucího popisku s p i azen!m plovoucím popiskem

Pozice plovoucího popisku v sestav  je dána dv ma okolnostmi:

• Umíst ním jeho vazby. Plovoucí popisek je v!dy na stejné stránce nebo na stejném archu
jako jeho vazba.

• Nastavením vazby plovoucího popisku. Plovoucí popisek m !ete umístit relativn  k archu,
stránce, ráme ku nebo bu ce obsahující vazbu, odstavci obsahujícímu vazbu nebo samotné
vazb  plovoucího popisku.

Plovoucí popisek m !ete nap íklad nastavit tak, aby jeho vodorovná poloha byla v!dy
naproti vn j"ímu okraji, ale jeho svislá poloha byla v!dy zarovnána s odstavcem, kter!
obsahuje jeho vazbu plovoucího popisku. Nastavení takové konfigurace vypadá následovn :
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Nastavení plovoucího popisku s pevnou vodorovnou polohou a prom nlivou svislou polohou

Je d le!ité si uv domit, !e nastavení pro plovoucí popisky jsou ulo!ena s jeho vazbou, ne
s vlastním plovoucím popiskem.

Polohu plovoucího popisku m !ete upravit p ímo nakonfigurováním jeho vazby nebo
aplikováním stylu plovoucího popisku na jeho vazbu. Styl plovoucího popisku je pojmenovaná
sada nastavení plovoucího popisku, kter! je zobrazen na palet . Styly plovoucích popisk 
jsou u!ite né v dokumentech, ve kter!ch neustále pou!íváte r zná nastavení plovoucích
popisk . Místo opakovaného vytvá ení t chto nastavení m !ete jednodu"e vybrat vazbu
plovoucího popisku a klepnout na odpovídající styl v palet  Styly plovoucích popisk .

Paleta Styly plovoucích popisk 

Na styly plovoucích popisk  m !ete pohlí!et jako na p edlohy styl  (dal"í informace, viz
"Práce s p edlohami stylu"). Podobn  jako p edlohy stylu a dal"í zdroje je i styly plovoucích
popisk  mo!né spravovat pomocí Job Jackets (dal"í informace, viz "Job Jackets").

Plovoucí popisek je mo!né zvolit nebo zru"it jeho zvolení. Je-li plovoucí popisek zvolen,
má  erven! okraj a jeho styl (pokud existuje) je vybrán v palet  Styly plovoucích popisk .
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Zvolená (vlevo) a nezvolená (vpravo) vazba plovoucího popisku

Pokud je vypnuto zobrazování vodítek, uvidíte pouze zvolenou vazbu plovoucího popisku.

Pokud vyjmete nebo zkopírujete a vlo!íte text, kter! obsahuje vazbu plovoucího popisku,
ke kterému je p i azen plovoucí popisek, tento plovoucí popisek bude vyjmut nebo
zkopírován a vlo!en spole n  s textem.

Vytvá ení plovoucího popisku

Postup vytvo ení plovoucího popisku:

1 Zvolte nástroj Textov! obsah  a vlo!te kurzor na místo, kam chcete umístit vazbu
plovoucího popisku.

2 Zvolte Objekt > Vazba plovoucího popisku > Vlo"it vazbu plovoucího popisku. Vazba
plovoucího popisku je vlo!ena a automaticky ozna ena.

Ozna ená vazba plovoucího popisku

3 Vyberte objekt nebo skupinu, ze které chcete vytvo it plovoucí popisek.

4 Zvolte Objekt > Vazba plovoucího popisku > Asociovat s vazbou plovoucího popisku.
Z objektu nebo skupiny se stane plovoucí popisek a mezi plovoucím popiskem a jeho
vazbou se zobrazí  ára.
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Vazba plovoucího popisku s p i azen!m plovoucím popiskem

5 Konfigurujte vazbu plovoucího popisku. Vazbu plovoucího popisku je mo!né upravit
dv ma zp soby:

• Chcete-li aplikovat styl plovoucího popisku na jeho vazbu, otev ete paletu Styly plovoucích
popisk  (nabídka Okno) a klepn te na název stylu, nebo zvolte Objekt > Vazba plovoucího
popisku > Styly plovoucích popisk  > [po"adovan! název]. Dal"í informace, viz "Práce
se styly plovoucího popisku".

• Chcete-li upravit nastavení vazby plovoucího popisku p ímo, zvolte Objekt > Vazba
plovoucího popisku > Upravit nastavení plovoucího popisku. Byl-li na vazbu plovoucího
popisku aplikován styl plovoucího popisku, ve"keré ru n  provedené zm ny potla í nastavení
ze stylu plovoucího popisku.

Informace o konfigurování vazby nebo stylu plovoucího popisku, viz "Konfigurování
vazby plovoucího popisku."

Konfigurování vazby plovoucího popisku

A  konfigurujete styl nebo p ímo vazbu plovoucího popisku, je postup v obou p ípadech
v podstat  stejn!.

Postup konfigurování vazby plovoucího popisku:

1 Vyberte po!adovanou vazbu a zvolte Objekt > Vazba plovoucího popisku > Upravit
nastavení plovoucího popisku. Otev e se dialogové okno Upravit nastavení plovoucího
popisku.
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Dialogové okno Upravit nastavení plovoucího popisku

2 Chcete-li ur it vodorovné zarovnání plovoucího popisku, pou!ijte ovládací prvky v sekci
Zarovnat plovoucí popisek relativn  vodorovn  k. (Pole Odsazení umo! ují nastavit
vodorovnou polohu plovoucího popisku od místa, na kterém by jinak byl zobrazen.)

Vyberete-li v rozvírací nabídce Zarovnat plovoucí popisek relativn  vodorovn  k  polo!ku
Arch a poté specifikujete vodorovné odsazení, bude toto odsazení na levostrann!ch
stránkách invertováno. To vám umo! uje konfigurovat plovoucí popisky nap íklad tak,
aby v!dy byly odsazeny 0,25" od vnit ního okraje; na pravostrann!ch stránkách se takové
odsazení posune vpravo ale na levostrann!ch stránkách se plovoucí popisek musí odsunout
vlevo.

3 Chcete-li ur it svislé zarovnání plovoucího popisku, pou!ijte ovládací prvky v sekci Zarovnat
plovoucí popisek relativn  svisle k. (Pole Odsazení umo! ují nastavit svislou polohu
plovoucího popisku od místa, na kterém by jinak byl zobrazen.)

4 Chcete-li umo!nit manuální zm nu polohy plovoucího popisku, ozna te Povolit ru ní
zm nu umíst ní plovoucího popisku. Jestli!e dodate n  p esunete plovoucí popisek,
hodnoty v polích Odsazení budou automaticky p epo ítány podle skute né polohy
plovoucího popisku.

Abyste zabránili ru ní zm n  polohy plovoucího popisku, nechte toto pole neozna ené.

5 Chcete-li zabránit umíst ní plovoucího popisku za ohrani ení stránky, ozna te Zachovat
mezi ohrani ením.

6 Klepn te na OK.

Práce se styly plovoucího popisku

Styly plovoucích popisk  usnad ují aplikování  asto pou!ívan!ch nastavení na vazby
plovoucích popisk . Pro vytvo ení, upravení, duplikování nebo odstran ní styl  plovoucích
popisk  pou!ijte dialog Styly plovoucích popisk  (Upravit > P edlohy stylu). Toto
dialogové okno m !ete pou!ít rovn ! pro p idání styl  plovoucích popisk  z jin!ch projekt .
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Dialogové okno Styly plovoucích popisk 

Styl plovoucího popisku V!chozí m !ete upravit, ale ne odstranit.

Plovoucí popisky a obtékání

Pokud obtékání plovoucího popisku zp sobí, !e se posune jeho vazba plovoucího popisku,
m !e to zp sobit chybov! stav. P íklad: obtékání plovoucího popisku vytla í svou vlastní
vazbu na dal"í stránku a plovoucí popisek se tak rovn ! p esune na dal"í stránku — díky
uvoln ní místa na p edchozí stránce se m !e vazba p esunout zp t, ale tím se zase zp t
p esune i plovoucí popisek a celá situace se stále opakuje.

Pokud QuarkXPress zjistí takovouto situaci, nastane toto:

1 Plovoucí popisek se p epne do nastavení definovaného ve V!chozím stylu plovoucího
popisku. Pokud je zvolena vazba plovoucího popisku, zobrazí se v palet  Styly plovoucích

popisk  vedle názvu stylu plovoucího popisku ikona .

2 Pokud p etrvává chybov! stav, QuarkXPress na plovoucí popisek aplikuje nastavení Beze
stylu a umístí jej na poslední platné umíst ní.

3 Pokud aplikace nem !e najít platné umíst ní, vypne pro plovoucí popisek funkci obtékání.
Vypne-li QuarkXPress obtékání plovoucího popisku tímto zp sobem, umístí do plovoucího

popisku následující vizuální ukazatel: 

Pro zobrazení vizuálních ukazatel  vyberte Zobrazit > Vizuální ukazatele.

Pro zapnutí obtékání tohoto plovoucího popisku pou!ijte list Obtékání v dialogu Upravit
(nabídka Objekt) nebo rozvírací nabídku v listu Obtékání na palet  Míry.
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Práce s tabulkami

V programu QuarkXPress je tabulka jednozna n! objekt, podobn  jako textov! ráme ek,
obrázkov! ráme ek, textová cesta nebo linka. P i práci s tabulkami m !ete uva!ovat o bu ce
jako o samostatném obrázkovém ráme ku, textovém ráme ku nebo ráme ku se !ádn!m
obsahem, a m !ete s bu kami pracovat stejn , jako pracujete s ostatními objekty. Chcete-li
pracovat s vlastními prvky tabulky - nap íklad  ádky a sloupci - pou!ijte nabídku Tabulka.

Navr!ení tabulky

P i navrhování tabulky a specifikování jejích vlastností postupujte takto:

1 V palet  Nástroj zvolte Tabulky , ta!ením my"i nakreslete obdélník, kter! zhruba odpovídá
velikosti v!sledné tabulky, a uvoln te tla ítko my"i. Otev e se dialogové okno Vlastnosti
tabulky.

Dialogové okno Vlastnosti tabulky

2 V poli  ádky ur ete po et vodorovn!ch  ádk  a v poli Sloupce ur ete po et svisl!ch sloupc .

3 Chcete-li ur it v!chozí typ bu ky, klepn te v sekci Typ bu ky na polo!ku Textové bu ky
nebo Obrázkové bu ky. Pozd ji m !ete vybrat specifické bu ky a podle pot eby p evést typ
jejich obsahu.

4 Chcete-li vytvo it textové bu ky, které se budou p i p idávání textu roz"i ovat, pou!ijte
ovládací prvky v sekci P izp sobit automaticky.

5 Chcete-li zm nit zp sob pohybu mezi bu kami tabulky po stisknutí Control+Tab, m !ete
to ud lat v rozevírací nabídce Po adí tabulátoru.

6 Chcete-li propojit textové bu ky, tak!e naimportovan! text bude protékat specifikovan!mi
bu kami - podobn  jako propojen!mi textov!mi ráme ky - za"krtn te  et zit bu ky. Pokud
jste za"krtnuli  et zit bu ky, m !ete v rozevírací nabídce Po adí odkazu zvolit po adí, ve
kterém se textové bu ky z et zí.

Nechcete-li propojit bu ky tímto zp sobem, m !ete je propojit pozd ji pomocí  et zícího
nástroje nebo p íkazem  et zit textové bu ky  (nabídka Tabulka). I kdy! nepropojíte textové

86 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

RÁME KY, LINKY A TABULKY



bu ky, m !ete p i zadávání nebo upravování dat pou!ívat Control+Tab pro p eskok z bu ky
do bu ky.

7 Rozhodnete-li se importovat data ze souboru aplikace Excel, za"krtn te polo!ku Propojit
na externí data. Dal"í informace najdete v oddíle "Importování tabulek aplikace Excel."

8 Chcete-li, aby se velikost tabulky po p idání nebo odstran ní  ádk  nem nila, za"krtn te
Zachovat geometrii.

9 Klepn te na OK.

P evedení textu na tabulky

Úsp ch p evedení textu na tabulku závisí na p íprav  vlastního textu. Je d le!ité, aby odstavce,
tabulátory, mezery nebo  árky (znaky, které QuarkXPress umí zkonvertovat) byly v bloku
textu pou!ity konzistentn , proto!e tyto znaky jsou pou!ity p i p evodu na tabulku pro
definování  ádk  a sloupc . U!ivatelé chybn  pou!ívají v textovém dokumentu více znak 
tabulátor pro zarovnání sloupc  dat - místo aby správn  nastavili odpovídající zará!ky
tabulátor . Pokud p evád n! text obsahuje takovéto shluky znak  tabulátor, nebude mít
blok textu správné po ty znak  tabulátor mezi sloupci dat. P ed p evedením textu na tabulku
musíte upravit po ty znak  tabulátor, aby byly konzistentní.

Postup p evedení textu na tabulku:

1 Nástrojem Obsah  ozna te text, kter! chcete p evést na tabulku.

2 Zvolením Tabulka > P evod textu na tabulku otev ete dialogové okno P evod textu na
tabulku. V závislosti na zvoleném textu se QuarkXPress rozhodne, jak! znak pou!ije pro
Odd lení  ádk , Odd lení sloupc  a kolik  ádk  a Sloupc  je pot eba pro nejhor"í scéná 
p evodu zvoleného textu.

Dialogové okno P evod textu na tabulku
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3 Chcete-li vytvo it textové bu ky, které se budou p i p idávání textu roz"i ovat, pou!ijte
ovládací prvky v sekci P izp sobit automaticky.

4 Chcete-li do tabulky na íst informace v jiném po adí - pokud jsou nap íklad hodnoty
aktuáln  se azeny v sestupném po adí, ale chcete je na íst ve vzestupném po adí - m !ete
zm nit tok textu. Vyberte po!adovanou polo!ku v rozevírací nabídce Po adí vypl ování
bun k (v!chozí je Zleva doprava, seshora dolu).

5 Klepn te na OK. Vytvo í se nová tabulka, odsazená z p vodního textového ráme ku.

Importování tabulek aplikace Excel

Data tabulky  asto pocházejí z tabulkového programu, nap íklad aplikace Excel. Data
tabulky je mo!né importovat podobn  jako obrázky. P esto!e je postup trochu jin!, v!sledky
jsou stejné: Tabulka v programu QuarkXPress je propojena se souborem aplikace Excel pro
sledování a aktualizování.

M !ete importovat soubory .xls a .xlsx.

Importujete-li tabulku z Excelu pomocí funkce Propojit na externí data z dialogového
okna Vlastnosti tabulky, pou!ití tabulky bude sledováno stejn , jako je sledováno pou!ití
obrázku. To zajistí, !e budete informováni o zm nách ve zdrojové tabulce a !e budete mít
k dispozici nejnov j"í data pro v!stup sestavy, bez ohledu na to, zda tisknete, balíte sestavu,
ukládáte ji do PDF nebo exportujete do HTML. Chcete-li ov  it stav tabulky, zvolte Slu"by
> Pou"ití a klepn te na kartu Tabulky.

P esto!e tabulky m !ete aktualizovat stejn , jako m !ete aktualizovat obrázky, musíte si
pamatovat následující:

• Pokud p i prvním importu tabulky Excel ozna íte v dialogovém okn  Propojení tabulky
polo!ku V etn  formát , QuarkXPress zachová (co mo!ná nejv rn ji) formátování tabulky
aplikace Excel. Pokud pozd ji tabulku aktualizujete, ve"kerá místní formátování, která jste
v programu QuarkXPress provedli, budou odstran na a nahrazena formátováním ze souboru
tabulky Excel.

• Pokud p i prvním importu tabulky Excel neza"krtnete v dialogovém okn  Propojení tabulky
polo!ku V etn  formát , bude formátování tabulky aplikace Excel programem QuarkXPress
potla eno. Pokud pozd ji aktualizujete tabulku, QuarkXPress se pokusí zachovat ve"kerá
místní formátování, která jste programem QuarkXPress v tabulce provedli

Postup importování tabulky aplikace Excel p i zachování propojení v programu
QuarkXPress:

1 Pomocí nástroje Tabulky nakreslete tabulku s p ibli!n  po!adovan!mi rozm ry. Po uvoln ní
tla ítka my"i se otev e dialogové okno Vlastnosti tabulky.

2 Za"krtn te polo!ku Propojit na externí data.

3 Klepnutím na OK otev ete dialogové okno Propojení tabulky.
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Dialogové okno Propojení tabulky

4 Klepn te na Prohlí"et a poté vyhledejte a ozna te soubor aplikace Excel, kter! chcete
naimportovat.

5 Pokud soubor obsahuje více list , vyberte po!adovan! list v rozevírací nabídce List. Chcete-li
importovat pouze  ást dat, m !ete ur it rozsah bun k v poli Rozsah, nebo zvolit
pojmenovan! rozsah v rozevírací nabídce.

6 V sekci Mo"nosti ozna te atributy, které chcete importovat.

7 Klepn te na OK.

Vzorce a odkazy nejsou importovány. Místo nich budou naimportovány v!sledky vzorc 
a odkaz . Vlo!ené obrázky nejsou importovány. Text s pou!itou funkcí Automatick! filtr
nebo Roz!í en! filtr (Data > Filtr) je importován jako statick! text.

Rychlej"í zp sob vytvo ení tabulky z dat souboru aplikace Excel - bez propojení zdrojové
tabulky do projektu QuarkXPressu zaji" ujícího mo!nost aktualizace - je jeho zkopírování
a vlo!ení do dokumentu. Provedete to tak, !e vyberte libovolnou  ást dat v souboru aplikace
Excel a zkopírujte ji. Poté p epn te do programu QuarkXPress a zvolte Upravit > Vlo"it.
QuarkXPress vytvo í tabulku odpovídající dat m a vlo!í do ní text.

Importování graf  aplikace Excel

Pokud máte grafy nebo obrázky vytvo ené v aplikaci Excel pomocí p íkaz  Vlo"it > Graf
nebo Vlo"it > Obrázek, které chcete pou!ít v sestav  programu QuarkXPress, m !ete tyto
grafy nebo obrázky importovat stejn!m zp sobem, jako ostatní obrázky. Prove te to z karty
Vlo"it graf dialogového okna Importovat obrázek (nabídka Soubor). Grafy a obrázky
importované z aplikace Excel jsou uvedeny na kart  Obrázky dialogového okna Pou"ití
(nabídka Slu"by), stejn  jako ostatní obrázky.
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P idání textu a obrázk  do tabulek

P i práci s tabulkami uva!ujte o bu ce tabulky jako o textovém nebo obrázkovém ráme ku.
Ka!d! ráme ek má n jak! obsah - text, kter! m !e nebo nemusí b!t z et zen s dal"í bu kou,
samostatn! obrázek, nebo nic (m !e obsahovat pouze prolnutí). To znamená, !e do tabulky
m !ete p idávat obsah obdobn , jako p idáváte obsah do ráme k  - napsáním textu,
naimportováním textu nebo naimportováním obrázk .

Konvertování textov!ch bun k na obrázkové bu ky je stejn! proces, jako konvertování
textového ráme ku na obrázkov!. Vyberte v"echny bu ky, které chcete konvertovat, a zvolte
Objekt > Obsah > Obrázek.

Upravení textu v tabulce

K upravení textu v tabulkách je pot eba v d t dv  základní v ci: jak se pohybovat mezi
bu kami a jak ozna it text pro formátování. Jako v!dy p i práci s textem musíte nejd íve

zvolit Obsahov! nástroj .

Po tabulce se m !ete pohybovat takto:

• Klepn te do bu ky, do které chcete zadat nebo importovat text.

• Stisknutím Control+Tab se p esunete do dal"í bu ky.

• Stisknutím Control+Shift+Tab se p esunete do p edchozí bu ky.

• Stisknutím tla ítek se "ipkou procházíte textem v bu ce a p echázíte z bu ky do bu ky.

Chcete-li do textové bu ky vlo!it znak tabulátoru, stiskn te klávesu Tab. Chcete-li vlo!it
pravou zará!ku, stiskn te Option+Tab/Shift+Tab. Pokud pot ebujete zarovnat  ísla v tabulce
na desetinnou  árku nebo jin! znak, m !ete vlo!it tabulátory do ka!dé textové tabulky a
poté specifikovat odpovídající zará!ky tabulátor  Na znak (Styl > Tabulátory).

Ozna ení textu v  ádcích a sloupcích pracuje takto:

• Chcete-li ozna it ve"ker! text v  ádku, klepn te vedle pravé nebo levé hrany tabulky.

• Chcete-li ozna it ve"ker! text ve sloupci, klepn te vedle horní nebo spodní hrany tabulky.

• Chcete-li ozna it ve"ker! text v n kolika  ádcích nebo sloupcích, táhn te ukazatel my"i
podél hrany tabulky.

• Chcete-li ozna it text v nesousedících  ádcích nebo sloupcích, stiskn te klávesu Shift +
klepn te na po!adovan!  ádek nebo sloupec.

• Chcete-li ozna it text v r zn!ch  ádcích a sloupcích, pou!ijte polo!ku v podnabídce Vybrat
nabídky Tabulka. Mezi dostupné volby pat í Bu ka,  ádek, Liché  ádky, Sudé  ádky,
Sloupec, Liché sloupce, Sudé sloupce, V!echny bu ky,  ádky záhlaví,  ádky zápatí a
T lo  ady. P íkazy Vybrat v nabídce Tabulka jsou u!ite né pro nastavení r zn!ch
formátování na st ídající se  ádky nebo sloupce.
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Z et zení bun k tabulky

Jsou-li bu ky z et zeny, text psan!, importovan! nebo vlo!en! do bu ky vyplní první
textovou bu ku a poté p ete e do dal"ích z et zen!ch bun k. Podobn  jako u z et zen!ch
ráme k , i zde je pro  ízení toku textu ve z et zen!ch bu kách u!ite né pou!ít znak "dal"í
sloupec" (klávesa Enter na  íselníku). Krom  z et zení bun k s dal"ími bu kami tabulky je
mo!né z et zit je s textov!mi ráme ky a textov!mi cestami.

• Chcete-li z et zit v"echny bu ky v tabulce, za"krtn te p i vytvá ení tabulky v dialogovém
okn  Vlastnosti tabulky polo!ku  et zit bu ky.

• Chcete-li z et zit jen vybrané bu ky v tabulce, zvolte Tabulka >  et zit textové bu ky.
V"echny bu ky ve v!b ru, krom  první, musí b!t prázdné.

• Chcete-li z et zit bu ky ru n , pou!ijte  et zící nástroj . Podobn  jako u z et zen!ch ráme k ,
klepn te na po áte ní bu ku a poté klepn te na dal"í bu ku, kterou chcete p idat. Chcete-li
p esm rovat existující  et zení, stiskn te Shift + klepn te na  et zící nástroj.

• Chcete-li zru"it z et zení bun k, pou!ijte nástroj Zru!ení z et zení  a klepn te na otev en!
konec "ipky mezi z et zen!mi bu kami.

• Chcete-li z et zit bu ky s textov!mi ráme ky nebo textov!mi cestami, pou!ijte  et zící

nástroj .

Pokud slu ujete z et zené bu ky (Tabulka > Slou it bu ky), odstraní se z et zené bu ky z
 et zu; ostatní z et zení není dot eno. Po rozd lení slou en!ch bun k (Tabulka > Rozd lit
bu ku) se z et zení zachová a text p etéká podle specifikovaného po adí.

Formátování tabulek

Jako ostatní objekty programu QuarkXPress, i tabulky mají svou verzi dialogového okna
Zm nit (nabídka Objekt), ve kterém je mo!né upravit atributy formátování. Obsah

dialogového okna Zm nit závisí na tom, co je zvoleno — nap íklad nástrojem Objekt

m !ete zvolit celou tabulku; nástrojem Obsah zvolit jednotlivé bu ky nebo skupiny
bun k; nebo zvolit ur ité m í!ky, obrázkové bu ky nebo textové bu ky. Mo!nosti v palet 
Míry a palet  Barvy rovn ! závisí na v!b ru v tabulce a umo! ují provád t n která nastavení.

Formátování m í!ek

M í!ky jsou vodorovné linky mezi  ádky a svislé linky mezi sloupci. Po zvolení m í!ek
m !ete pou!ít kartu Sí  dialogového okna Zm nit pro ur ení stylu, "í ky, barvy, barvy spáry,
sytosti a krytí.

1 Chcete-li formátovat m í!ky, musíte je nejd íve zvolit tímto zp sobem:

• Pro v!b r jednotlivé linky m í!ky na ni klepn te nástrojem Obsah .

• Pro více linek m í!ek stiskn te klávesu Shift a poté klepn te na jednotlivé linky m í!ek.

• Pro m í!ku celé tabulky, v"echny vodorovné nebo v"echny svislé linky, vyberte tabulku

nástrojem Objekt . Poté ur ete v!b r v dialogovém okn  Zm nit.
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• Vyberte polo!ku v podnabídce Vybrat nabídky Tabulka: Vodorovné m í"ky, Svislá
m í"ka, Okraj nebo V!echny m í"ky.

2 Po zvolení po!adovan!ch m í!ek vyberte Objekt > Zm nit a klepn te na kartu M í"ka.

Karta Sí  dialogového okna Zm nit

3 Nejsou-li v aktivní tabulce zvoleny !ádné linky, klepn te na jedno z tla ítek napravo od
sekce Náhled. Tato tla ítka vyberou bu  v"echny linky (Zvolit v!e), nebo svislé linky (Zvolit
svislé), nebo vodorovné linky (Zvolit vodorovné).

4 Na kart  Sí  zm  te pomocí sekce Náhled a tla ítka Pou"ít v"echny pot ebné hodnoty.

Paleta Míry (nabídka Okno) rovn ! poskytuje mo!nost formátování zvolen!ch linek.

Vlo!ení a odstran ní  ádk  a sloupc 

 ádky a sloupce m !ete vlo!it na kterékoli místo tabulky. Pouze klepn te do bu ky, která je
p ímo nad nebo pod místem, na které chcete p idat  ádek. Nebo klepn te do bu ky, která
je napravo nebo nalevo od místa, na které chcete p idat sloupec. Poté zvolte Tabulka >
Vlo"it >  ádek nebo Tabulka > Vlo"it > Sloupec.

Chcete-li odstranit  ádky nebo sloupce, ozna te je p eta!ením ukazatele p es hranu tabulky,
a poté stiskn te Shift + klepn te na ukazatel, nebo pou!ijte p íkazy v podnabídce Zvolit
nabídky Tabulka (nap íklad Liché  ádky). Poté zvolte Tabulka > Smazat >  ádek nebo
Tabulka > Smazat > Sloupec.

Je-li v nabídce Tabulka za"krtnuta polo!ka Zachovat geometrii, zv t"í se velikost existujících
sloupc  a  ádk , aby se vyplnil cel! prostor po odstran n!ch sloupcích nebo  ádcích. Není-li
polo!ka Zachovat geometrii za"krtnuta, tabulka se odpovídajícím zp sobem zmen"í.
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Slou ení bun k

Chcete-li slou it bu ky, stiskn te tla ítko Shift a zárove  vytvo te nástrojem Textov! obsah

 obdélníkov! v!b r bun k. Vyberte Tabulka > Slou it bu ky. Chcete-li vrátit zp t stav
slou en!ch bun k, aby odpovídaly okolní tabulce, vyberte slou ené bu ky a zvolte Tabulka >
Rozd lit bu ky.

Pokud slou íte nepropojené bu ky obsahující text nebo obrázky, z stane ve slou ené bu ce
zachován obsah levé horní bu ky v!b ru.

Ru ní zm na velikosti tabulek,  ádk  a sloupc 

Podobn  jako ostatní objekty v programu QuarkXPress m !ete p eta!ením m nit i velikost
 ádek, sloupc  a tabulek. Chcete-li zm nit velikost  ádku nebo sloupce, klepn te na m í!ku.
Zobrazí se ukazatel zm ny velikosti. P eta!ením ukazatele nahoru nebo dol  zm níte velikost
 ádku, p eta!ením vlevo nebo vpravo zm níte velikost sloupce. Chcete-li zm nit velikost
celé tabulky, stiskn te p i p etahování úchytu zm ny velikosti následující klávesové p íkazy.

P íkaz WindowsP íkaz Mac OSVliv na tabulku

CtrlP íkazZm na velikosti tabulky a
obsahu

ShiftShiftPropor ní zm na velikosti
tabulky (nikoliv obsahu)

Ctrl+ShiftCommand+ShiftPropor ní zm na velikosti
tabulky a obsahu

P evedení tabulek zp t na text

Chcete-li z tabulky vyexportovat aktuální data (nap íklad ulo!it data jako soubor aplikace
Word), m !ete informace p evést na text. To provedete vybráním tabulky a zvolením
Tabulka > Konvertovat tabulku > Na text.

Práce s tabulkami a skupinami

Pro zlep"ení manipulace m !ete tabulky s ostatními objekty seskupit pomocí p íkazu
Seskupit (nabídka Objekt). Krom  toho m !ete rozd lit tabulku konvertováním jejích bun k
na sérii z et zen!ch textov!ch ráme k , obrázkov!ch ráme k  nebo ráme k  obou druh .
Takto m !ete odd lit prvky tabulky a pou!ít tyto prvky kdekoli v sestav . Provedete to
vybráním tabulky a zvolením Tabulka > Konvertovat tabulku > Do skupiny. Chcete-li
pracovat s jednotliv!mi ráme ky, zvolte Objekt > Odd lit.

Pokra ování tabulek do jiného místa

Proto!e se tabulky  asto nevejdou pouze na jednu stránku nebo arch - nebo do prostoru
vyhrazeného v návrhu - mohou tabulky automaticky pokra ovat na jiném míst , kdekoli
v sestav .

Tabulky mohou pokra ovat dv ma zp soby:
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• Ukotvení tabulky do textového ráme ku. Toto je up ednost ovan! zp sob rozd lení tabulky
ve v t"in  situací, proto!e je nejsnadn ji pou!iteln!.

• Ru ní p eru"ení tabulky. Tento postup je nutn! v p ípad , !e tabulku d líte horizontáln 
(nap íklad kdy! chcete umístit prvních n kolik sloupc  tabulky na jednu stránku a zb!vající
sloupce na jinou stránku).

Jsou-li tabulky takto rozd leny, m !e b!t pot eba k nim p idat legendu s popisem tabulky.
Legendu m !ete p idat ve form  automaticky vytvo en!ch a synchronizovan!ch  ádk 
záhlaví a zápatí a m !ete vytvo it speciální záhlaví tabulky s textem "pokra ování", která
budou umíst na do v"ech tabulek za první  ástí.

Vázání tabulek do textu
Jeden ze zp sob , jak pokra ovat v zobrazování tabulky na jiném míst , je ukotvit tabulku
do textového ráme ku. Ukotvená tabulka p etéká spole n  s textem jako jin! vázan! objekt.
Automaticky se v"ak rozd luje, pokud je p íli" dlouhá na to, aby se ve"la do ráme ku, a
p itom je jedinou  ástí odstavce, kter! ji obsahuje.

Postup svázání tabulky s textem:

1 Vytvo te tabulku.

2 Nástrojem Objekt vyberte tabulku .

3 Zvolte Upravit > Vyjmout.

4 Zvolte nástroj Textov! obsah  a vlo!te kurzor na místo, kam chcete tabulku vlo!it.

5 Zvolte Upravit > Vlo"it.

V tomto míst  se tabulka automaticky rozd lí, proto!e p etéká spole n  s ostatním textem.
V dal"ích v!skytech v"ak nebude mít záhlaví, pokud jej nep idáte. Dal"í informace najdete
v oddíle "P idání  ádk  záhlaví a zápatí do tabulek."

Ru ní p eru!ení tabulky
Jedna z mo!ností, jak pokra ovat s tabulkou od jiného místa, je nastavení zalomení tabulky.
Parametr zalomení tabulky je maximální velikost tabulky, kterou m !e dosáhnout p ed
rozd lením na dv  propojené tabulky. V takto zalomen!ch tabulkách se v"echny provedené
zm ny, nap íklad vlo!ené sloupce, projeví v celé tabulce. Postup ru ního vytvo ení zalomené
tabulky:

1 Zvolením Tabulka > Zalomení tabulky zobrazte dialogové okno Vlastnosti zalomení
tabulky.
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Dialogové okno Vlastnosti zalomení tabulky

2 Po ozna ení pole #í ka se tabulka zalomí, pokud "í ka p esáhne hodnotu zadanou v poli.
Standardn  je v poli #í ka zobrazena aktuální "í ka tabulky — zmen"ením této hodnoty se
tabulka zalomí.

3 Po ozna ení pole V!!ka se tabulka zalomí, pokud v!"ka p esáhne hodnotu zadanou v poli.
Standardn  je v poli V!!ka zobrazena aktuální v!"ka tabulky — zmen"ením této hodnoty
se tabulka zalomí.

4 Po et  ádk  záhlaví m !ete ur it zadáním hodnoty do pole  ádky záhlaví. (Dal"í informace
najdete v oddíle "P idání  ádk  záhlaví a zápatí do tabulek.")

5 Má-li tabulka záhlaví, m !ete ozna it Opakované záhlaví pro vytvo ení jiné verze záhlaví,
které se bude zobrazovat na opakovan!ch v!skytech tabulky. Pokud je nap íklad záhlaví
v prvním v!skytu tabulky "Seznam p isp vatel ", m !e b!t v dal"ích v!skytech tabulky
zobrazeno záhlaví "Seznam p isp vatel  (pokra ování)." Klepnutím na První  ádek záhlaví
omezíte opakované záhlaví na první  ádek záhlaví nebo pomocí V!echny  ádky záhlaví
vytvo íte opakované záhlaví ze v"ech  ádk  záhlaví.

Pro nastavení obsahu opakovaného záhlaví zav ete toto dialogové okno, otev ete  ást
tabulky za prvním v!skytem a zm  te zde obsah záhlaví.

6 Po et  ádk  zápatí m !ete ur it zadáním hodnoty do pole  ádky zápatí.

7 Klepn te na OK. Pokud v!"ka nebo "í ka tabulky dosáhne na kritéria uvedená v polo!ce
Zalomení tabulky, tabulka se rozd lí na dv  nebo více propojen!ch tabulek. Pokra ování
tabulky m !ete p esunout na jiná místa v sestav . Tabulka se m !e rozd lit pozd ji, pokud
upravíte její velikost nebo p idáte  ádky  i sloupce.
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P eru"ená tabulka s opakovan!m záhlavím

Funkce Zalomení tabulky pracuje v obou sm rech: podle pot eby pokra uje dal"ím
rozd lováním tabulky, pokud se tabulka zv t"uje, nebo kombinuje tabulky zp t, pokud se
tabulka zmen"uje.

Pro p eru"ení propojení mezi rozd len!mi tabulkami zvolte libovolnou  ást rozd lené tabulky
a zvolte Tabulka > Vytvo it separované tabulky.

P idání  ádk  záhlaví a zápatí do tabulek
M !ete ur it, aby se v jednotliv!ch  ástech rozd lené tabulky automaticky opakovaly  ádky
záhlaví a zápatí.  ádky záhlaví a zápatí jsou navíc automaticky synchronizovány, tak!e
v"echny zm ny v textu se projeví ve v"ech v!skytech rozd lené tabulky.

V této rozd lené tabulce jsou první dva  ádky - záhlaví tabulky a záhlaví sloupc  - opakovány
jako  ádky záhlaví v dal"ích v!skytech tabulky. První  ádek je opakované záhlaví.

Postup p idání  ádk  záhlaví a zápatí do tabulky:

1 Nastavte rozd lení tabulky. Dal"í informace, viz "Ru ní p eru!ení tabulky" a "Vázání tabulek
do textu".

2  ádky záhlaví a zápatí je mo!né vytvo it dv ma zp soby:

• Pro vytvo ení automatického záhlaví vyberte první jeden nebo více  ádk  tabulky a vyberte
Tabulka > Opakovat jako záhlaví. Pro vytvo ení automatického zápatí vyberte poslední
jeden nebo více  ádk  tabulky a vyberte Tabulka > Opakovat jako zápatí.

• Vyberte Tabulka > Zalomení tabulky. Otev e se dialogové okno Mo"nosti zalomení
tabulky. Chcete-li nastavit po et  ádk  záhlaví a zápatí, zadejte hodnoty do polí  ádky
záhlaví nebo  ádky zápatí.
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Dialogové okno Vlastnosti zalomení tabulky pro ukotvenou tabulku

Chcete-li vytvo it sekundární záhlaví, které se zobrazí na ostatních v!skytech tabulky za
prvním v!skytem, ozna te Opakované záhlaví. Pokud je nap íklad záhlaví v prvním
v!skytu tabulky "Seznam p isp vatel ", m !e b!t v dal"ích v!skytech tabulky zobrazeno
záhlaví "Seznam p isp vatel  (pokra ování)." Klepnutím na První  ádek záhlaví omezíte
opakované záhlaví na první  ádek záhlaví nebo pomocí V!echny  ádky záhlaví vytvo íte
opakované záhlaví ze v"ech  ádk  záhlaví.

Pokud jste hotovi, klepn te na OK.

3 Pro nastavení obsahu opakovaného záhlaví nebo zápatí otev ete  ást tabulky za prvním
v!skytem a zm  te zde obsah záhlaví.

Ozna ení polo!ky Opakovat jako záhlaví nebo Opakovat jako zápatí v nabídce Tabulka
m !ete kdykoli zru"it, a tím odstranit  ádky záhlaví nebo zápatí z rozd lené tabulky.

Po p idání automatick!ch  ádk  záhlaví a zápatí jsou ostatní  ádky pokládány za "t lo
tabulky". Polo!ky v podnabídce Vybrat nabídky Tabulka umo! ují vybrat v"echny  ádky
záhlaví,  ádky zápatí a  ádky t la tabulky ve v"ech v!skytech rozd lené tabulky, kter!m
pak m !ete nastavit pot ebné formátování.
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Text a typografie

Text je nedílnou sou ástí tém   ka!dé publikace. QuarkXPress umo! uje vytvá et a upravovat
text p ímo v publikacích nebo importovat text z nejoblíben j"ích aplikací pro zpracování
textu. Krom  funkcí pro standardní formátování a úpravy textu QuarkXPress nabízí funkce
vyhledávání a nahrazování textu a jeho styl , kontrolu pravopisu, vlastní slovníky kontroly
pravopisu a pom cky pro pou!ívání písem, díky kter!m je mo!né provád t zm ny
formátování textu i v rozsáhl!ch projektech.

Typografie je um ní vytvá et vzhled textu tak, aby doprovázel charakter nebo v!znam
obsahu. QuarkXPress umo! uje utvá et charakter va"eho textu, proto!e m !ete upravit
ka!d! aspekt typografie, v etn   ez , styl , prokladu a  ádkování.

Upravení textu

Chcete-li vlo!it a naimportovat text do aktivních textov!ch ráme k , pou!ijte nástroj

Textov! obsah . Znaky jsou vlo!eny na místo vlo"ení textu, indikované blikajícím
kurzorem.  et z je ve"ker! text v textovém ráme ku. Je-li propojena série ráme k , ve"ker!
text ve v"ech ráme cích tvo í jeden  et z.

Text m !ete ozna it tak, !e do n j vícekrát klepnete tla ítkem my"i. Dvojí klepnutí vybere
slovo, ve kterém se nachází kurzor; trojí klepnutí vyberte  ádek obsahující kurzor; klepnete-li
 ty ikrát, vyberete cel! odstavec, ve kterém se nachází kurzor; klepnutí p tkrát vybere cel!
 et z.

Pokud dvojím klepnutím ozna íte slovo, které pak vyjmete nebo zkopírujete, aplikace si
po jeho vlo!ení na nové místo zjistí kontext slova a automaticky p idá nebo odstraní
mezery. Tato funkce se naz!vá "Smart Space". Chcete-li p i ozna ování slova p ibrat do
v!b ru i doprovodné interpunk ní znaménko, poklepejte mezi slovo a k n mu p iléhající
interpunk ní znaménko.

Importování a exportování textu

Chcete-li importovat text, prove te jednu z následujících operací:

• Zvolte nástroj Textov! obsah , umíst te kurzor na místo, kam chcete vlo!it text, a zvolte
Soubor > Import. Ozna te polo!ku P evod uvozovek, chcete-li konvertovat dvojité poml ky
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na em poml ku a p evád t zna ky pro stopy a palce na apostrofy a uvozovky. Chcete-li
importovat p edlohy stylu ze souboru Microsoft Word nebo WordPerfect nebo p evést
„XPress Tags” na formátovan! text, ozna te polo!ku V etn  p edloh stylu.

• P etáhn te textov! soubor ze souborového systému do textového ráme ku.

• P etáhn te text z jiné aplikace do textového ráme ku.

• Stiskn te Command/Ctrl a p etáhn te textov! soubor ze souborového systému do
obrázkového ráme ku nebo ráme ku bez obsahu.

• Stiskn te Command/Ctrl a p etáhn te text z jiné aplikace do obrázkového ráme ku nebo
ráme ku bez obsahu.

Pokud p etáhnete obsah do ráme ku, kter! ji! obsahuje text nebo obrázek, QuarkXPress
pro p etahovan! obsah vytvo í nov! ráme ek. Chcete-li místo toho zam nit obsah v ráme ku,
stiskn te p i p etahování obsahu do ráme ku Command/Ctrl. Pokud chcete, aby se p i
p etahování obsahu v!dy vytvo il nov! ráme ek, stiskn te p i p etahování Option/Alt.

Pokud se cel! importovan! text nevejde do textového ráme ku, zobrazí se symbol p ete ení
textu. Je-li povolena funkce Vkládání stránek (QuarkXPress/Upravit > P edvolby >
P edvolby > Obecné), vlo!í se do sestavy stránky (p i importování do automatického
textového ráme ku), aby se cel! text ve"el.

Pro exportování textu nejd íve umíst te kurzor do textového ráme ku (chcete-li ulo!it
ve"ker! text v tomto ráme ku) nebo vyberte text, kter! chcete exportovat. Poté zvolte
Soubor > Export textu, vyberte mo!nost v rozvírací nabídce Formát, zadejte název, vyberte
umíst ní a klepn te na Ulo"it.

Pro export do formátu .docx vyberte v rozvírací nabídce Formát polo!ku Dokument Word.
Pro export do formátu .doc zvolte Microsoft Word 97/98/2000.

Filtry pro import a export

Dopln k umo! uje importovat a exportovat text v r zn!ch formátech, v etn  t ch, které jsou
popsány v této sekci.

Word 6-2000 filter
Word 6-2000 Filter umo! uje importovat dokumenty z, nebo exportovat dokumenty do
formát  aplikace Microsoft Word 97/98/2000 (Word 8) a .docx.

Abyste p ede"li problém m, zru"te v aplikaci Microsoft Word ozna ení pole Povolit rychlé
ukládání (na kart  Ulo"it dialogu Mo"nosti) nebo pou!ijte p íkaz Ulo"it jako pro vytvo ení
kopie souboru dokumentu Word, kter! chcete importovat.

WordPerfect filter
WordPerfect Filter umo! uje importovat dokumenty ve formátech WordPerfect 3.0 a 3.1
(Mac OS) a WordPerfect 5.x a 6.x (Windows). WordPerfect Filter rovn ! umo! uje ukládat
text ve formátu WordPerfect 6.0.
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WordPerfect 3.1 pro Mac OS doká!e  íst dokumenty WordPerfect 6.0 pro Windows, tak!e
není k dispozici mo!nost exportu do formátu WordPerfect 3.1 pro Mac OS.

Importování a exportování textu s mo!ností Unicode

P i importování a exportování textu m !ete vybrat typ kódování. Typ kódování specifikuje
sekvenci bajt , které reprezentují jednotlivé znaky textu. Pokud pracujete s mezinárodním
textem nebo HTML textem, m !ete vybrat vhodné kódování pro zkonvertování v"ech znak 
v souboru do Unicode. Funkce pracuje takto:

• Je-li zvolen soubor s prost!m textem nebo soubor "XPress Tags", dialogové okno Import
obsahuje rozevírací nabídku Kódování. Software se pokusí ur it kódování zvolen!ch
textov!ch soubor  a pou!ije odpovídající typ kódování. Pro text v"ak m !ete vybrat jinou
mo!nost.

• Pokud exportujete do souboru formátu prostého textu nebo formátu "XPress Tags",
dialogové okno Export textu obsahuje rozevírací nabídku Kódování.

• Mo!nost P evod uvozovek pokra uje v konvertování p ím!ch uvozovek na typografické
uvozovky a dvojitá d lení na -em linky.

Hledání a zam  ování textu

Paleta Hledat/Nahradit (nabídka Upravit) umo! uje provád t standardní operace hledání
a zam  ování. Mimo to m !ete tuto paletu pou!ít pro:

• Hledání a zam  ování pomocí zástupn!ch znak : Command+Shift+?/Ctrl+Shift+?

• Vyhledat a zam nit formátování textu, v etn  p edlohy stylu, písma, velikosti, barvy a  ezu
(v etn  styl  OpenType)

• Omezit operace hledat/nahradit na jeden textov!  et z nebo na celou sestavu

• Hledat a nahradit na základ  jazyka textu (viz "Pou"ití jazyka textu")

• Vyhledat a zam nit slitky

• Vyhledat a zam nit speciální znaky (viz"Kódy speciálních znak ")

Stisknutím klávesy Option / Alt zm níte text tla ítka Hledat dal!í na Hledat první. Pro
vyhledávání a zam  ování, p i kterém budou brány do úvahy i styly formátování, zru"te
ozna ení pole Ignorovat styl.
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Dialogové okno Hledat/Nahradit pou!ijte pro vyhledání a zam  ování textu. Pro vyhledávání
a zam  ování, p i kterém budou brány do úvahy i styly formátování, zru"te ozna ení pole
Ignorovat styl.
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Kódy speciálních znak 

Kódy speciálních znak  m !ete pou!ít pro vyhledání/nahrazení speciálních znak . Tyto
kódy m !ete pou!ít rovn ! p i vytvá ení podmín n!ch styl .

ZnakKód

\tTabulátor

\pNov! odstavec

\nNov!  ádek

\cNov! sloupec

\bNov! ráme ek

\\Zp tné lomítko

\.Odd lovací mezera

\fVolitelná mezera

\hM kká poml ka

\iZará!ka zde

\dM kk! nov!  ádek

\mEm mezera

\eEn mezera

\53-per-Em mezera

\$4-per-Em mezera

\^6-per-Em mezera

\8Mezera na  íslici

\{Vlasová mezera

\[Tenká mezera

\zMezera s nulovou "í kou

\jPropojova  slov

\rZna ka podmín ného stylu (pouze
Hledat/Nahradit)

Kontrola pravopisu

Pro kontrolu pravopisu vyberte mo!nost v podnabídce Slu"by > Kontrola pravopisu.
Zobrazí se paleta Kontrola pravopisu.
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Paleta Kontrola pravopisu

Chcete-li zm nit rozsah kontroly pravopisu, vyberte mo!nost v rozevírací nabídce Kontrola.
Mo!nosti jsou Slovo, V!b r, Konec  et zu,  et z nebo Sestava. Pokud zvolíte Sestava,
kontrola pravopisu p esko í objekty z pou!ité p edlohy stránky a zkontroluje p edlohy
stránky a! po provedení kontroly na v"ech stránkách sestavy. Chcete-li zkontrolovat
pravopis v zamknut!ch textov!ch ráme cích, bu kách a cestách, ozna te Hledat zam en!
obsah. Kontrola pravopisu v!dy probíhá od místa kurzoru.

Kontrolu pravopisu zahajte klepnutím na Start. Chcete-li spustit kontrolu pravopisu od
za átku aktivního  et zu, stiskn te Shift+klepn te na Start.

Chcete-li nahradit nesprávn  napsané slovo, zadejte správné slovo do pole Nahradit  ím
nebo vyberte správné slovo v seznamu a klepn te na Nahradit. Pro nahrazení v"ech v!skyt 
nesprávn  napsaného slova klepn te na Nahradit v!e.

Chcete-li vyhledat návrhy slova v poli Nahradit  ím, klepn te na Hledat dal!í.

Pro p esko ení zvoleného slova klepn te na P esko it.

Pro p idání slova z pole Nahradit  ím do pomocného slovníku klepn te na P idat. Není-li
otev en !ádn! pomocn! slovník, m !ete jeden zvolit nebo vytvo it po klepnutí na P idat.
Chcete-li do otev eného pomocného slovníku p idat v"echna podez elá slova, stiskn te
Option+Shift/Alt+Shift a klepn te na P idat v!e.

Paletu Kontrola pravopisu zav ete klepnutím na Hotovo.

M !ete klepnout mimo paletu Kontrola pravopisu a vrátit se do palety pro opakovanou
kontrolu pravopisu.

Chcete-li vrátit zp t zm ny provedené z palety Kontrola pravopisu, zvolte Upravit >
Odvolat akci Zm na textu.

Pro zobrazení p edvoleb kontroly pravopisu klepn te na P edvolby. Dal"í informace, viz
"P edvolby — Aplikace — Kontrola pravopisu".
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Pomocné slovníky

Abyste p ede"li ozna ování slova p i kontrole pravopisu, vytvo te pomocn! slovník a dané
slovo do n j p idejte. Pro vytvo ení pomocného slovníku zvolte Slu"by > Pomocn! slovník,
zadejte název a klepn te na Nov!. Slova do pomocného slovníku p idáte zvolením Slu"by >
Upravit pomocn! slovník.

P i práci na  lánku je mo!né pou!ívat pouze jeden pomocn! slovník. Pomocn! slovník
z stává p i azen ke  lánku, dokud v dialogu Pomocn! slovník neklepnete na Zav ít nebo
dokud neotev ete jin! pomocn! slovník.

Pomocné slovníky jsou ulo!eny na pevn! disk jako samostatné soubory. Cesta k
pomocnému slovníku  lánku je ulo!ena spolu s projektem, tak!e pokud p esunete otev en!
pomocn! slovník do jiné slo!ky nebo na jinou jednotku, aplikace jej nebude schopna
najít.

Chcete-li vytvo it nebo otev ít pomocn! slovník bez zav ení palety Kontrola pravopisu,
zv!razn te slovo, které chcete zachovat, a klepn te na P idat.

Chcete-li do otev eného pomocného slovníku p idat v"echna podez elá slova, stiskn te
Option+Shift/Alt+Shift a klepn te na P idat v!e.

Po ítání slov a znak 

Chcete-li zobrazit po et slov a znak  v  lánku, zvolte Slu"by > Po et slov a znak .

Dialogové okno Po et slov a znak 

V oblasti Po et slov je zobrazen celkov! po et slov a po et jedine n!ch slov v  lánku.

V oblasti Po et znak  je zobrazen celkov! po et znak  a po et specifick!ch znak  jazyka.
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Privátní znaky jsou jedine né znaky specifikované v rozsahu sady znak  Unicode jednotlivci,
organizacemi a prodejci softwaru mimo ISO nebo Unicode konsorcium.

Pou!ití stylu textu

QuarkXPress umo! uje p esnou kontrolu formátování ka!dého znaku textu.

Pou!ití písma

Chcete-li na ozna en! text pou!ít písmo, prove te jednu z následujících operací:

• Zvolte Styl > Písmo a z podnabídky vyberte písmo.

• Otev ete dialog Styl textu (Styl > Typografické) a v nabídce Písmo vyberte písmo.

• Vyberte písmo v rozevírací nabídce Písmo na kart  Klasick! nebo Styl textu palety Míry.

• Pro p ímé otev ení pole písma na palet  Míry stiskn te Command+Option+Shift+M /
Ctrl+Alt+Shift+M, zadejte prvních n kolik znak  názvu písma, dokud není rozpoznáno, a
stiskn te Return / Enter.

V horní  ásti seznamu písem jsou zobrazena písma, která jste pou!ili naposledy.

Chcete-li zobrazit náhledy písma v nabídkách písem, za"krtn te polo!ku Ukázat v menu
písmo v sekci Písmo dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress / Upravit). Pro do asné
potla ení této p edvolby stiskn te Shift.

Volba velikosti písma

M !ete pou!ívat velikosti písma od 2 do 3456 bod . Chcete-li pro ozna en! text ur it velikost
písma, prove te jednu z následujících operací:

• Zvolte Styl > Velikost a z podnabídky vyberte velikost písma.

• Klepn te na "ipku vedle aktuální velikosti písma pro zobrazení velikostí a poté vyberte
velikost v seznamu nebo zadejte novou velikost.

• Pou!ijte jeden z ní!e uveden!ch klávesov!ch p íkaz .

Mac OS

• Zv!"ení o 1 pt: Command+Option+Shift+>

• Sní!ení o 1 pt: Command+Option+Shift+<

• Zv!"ení v nastaveném rozsahu: Command+Shift+>

• Sní!ení v nastaveném rozsahu: Command+Shift+<
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Windows

• Zv!"ení o 1 pt: Ctrl+Alt+Shift+>

• Sní!ení o 1 pt: Ctrl+Alt+Shift+<

• Zv!"ení v nastaveném rozsahu: Ctrl+Shift+>

• Sní!ení v nastaveném rozsahu: Ctrl+Shift+<

Pou!ití  ez 

Chcete-li na ozna en! text pou!ít  ez, prove te jednu z následujících operací:

• Zvolte Styl >  ez a z podnabídky vyberte  ez.

• Vyberte Styl > Typografické a klepn te na za"krtávací pole v sekci  ez.

• Vyberte  ez v rozevírací nabídce Styly textu na palet  Míry. Pomocí ikon nalevo od
rozevírací nabídky Styly textu m !ete pou!ít tu n!  ez nebo kurzívu. Chcete-li odebrat
v"echny styly z ozna eného textu, vyberte v rozevírací nabídce Styly textu polo!ku Odebrat
v!echny styly.

Pravá písma jsou rozdílné styly písma v rodinách písem, jako nap íklad “Times New Roman
MT Std Bd” v rodin  písma “Times New Roman MT Std”.

Simulovaná písma jsou prostá pravá písma, která byla upravena tak, !e simulují tu n!  ez,
kurzivu nebo tu nou kurzivu. Pokud rodina písma neobsahuje variaci tu ného  ezu nebo
kurzivy jako samostatné skute né písmo, m !ete aplikovat tu n!  ez nebo kurzivu a vá"
opera ní systém provede transformaci, p i které se vyrenderuje tu né písmo nebo kurziva.
V!sledkem je simulované písmo.

Pokud aplikujete tu n!  ez na prosté písmo, aplikace se nejd íve pokusí vyhledat pravou
tu nou verzi písma. Kdy! ji nenajde, vytvo í simulovanou tu nou verzi písma.

Simulovaná písma jsou v sestav  ozna ena v!stra!n!mi ikonami, proto!e simulovaná písma
mohou zp sobit problémy s v!stupem. Simulovaná písma se zobrazí s v!stra!nou ikonou
v palet  Míry, palet  Piktogramy, dialogovém okn  Styl textu, podnabídce Styl >  ez,
dialogovém okn  Upravit textovou p edlohu stylu, oblasti Zam nit za v palet 
Hledat/Zam nit, sekci Písma dialogového okna Pou"ití (nabídka Slu"by), dialogovém
okn  Nahradit písmo p ístupné z dialogového okna Pou"ití a listu Styl textu dialogového
okna Rubi.

Pou!ití barvy, sytosti a krytí

Chcete-li na ozna en! text pou!ít barvu, sytost a krytí, prove te jednu z následujících
operací:

• Vyberte mo!nosti z podnabídky Styl > Barva, Styl > Sytost a Styl > Krytí.

• Otev ete paletu Barvy (Okno > Zobrazit barvy), klepn te na barvu a poté vyberte nebo
zadejte hodnoty Sytost a Krytí.

• Pou!ijte ovládací prvky na kart  Klasick! nebo Styl textu palety Míry.
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Pou!ití vodorovného nebo svislého m  ítka

Chcete-li na ozna en! text pou!ít vodorovnou nebo svislou zm nu m  ítka, prove te jednu
z následujících operací:

• Zvolte Styl > M  ítko, v rozevírací nabídce M  ítko zvolte Vodorovn  nebo Svisle, do pole
zadejte hodnotu a klepn te na OK.

• Pou!ijte jeden z ní!e uveden!ch klávesov!ch p íkaz . Je-li zvolen text, ve kterém je pou!ito
nastavení vodorovného i svislého m  ítka, klávesové p íkazy zv!"í nebo sní!í text
odpovídajícím zp sobem.

Hodnoty vodorovného a svislého m  ítka nem !ete upravovat sou asn .

Mac OS

• Stla ení o 5%: Command+[

• Rozta!ení o 5%: Command+]

• Stla ení o 1%: Command+Option+[

• Rozta!ení o 1%: Command+Option+]

Windows

• Stla ení o 5%: Ctrl+[

• Rozta!ení o 5%: Ctrl+]

• Stla ení o 1%: Ctrl+Alt+[

• Rozta!ení o 1%: Ctrl+Alt+]

Pou!ití pohybu ú a í

Znaky m !ete posunout nad nebo pod jejich ú a í, ani! by to ovlivnilo  ádkování odstavce.
Kladná hodnota zvedá text, záporná hodnota sni!uje text. Chcete-li na ozna en! text
pou!ít pohyb ú a í, prove te jednu z následujících operací:

• Zvolte Styl > Pohyb ú a í, zadejte hodnotu do pole Pohyb ú a í a poté klepn te na OK.

• Pou!ijte jeden z ní!e uveden!ch klávesov!ch p íkaz .

Mac OS

• Dol  o 1 pt: Command+Option+Shift+-

• Nahoru o 1 pt: Command+Option++

Windows

• Dol  o 1 pt: Ctrl+Alt+Shift+9

• Nahoru o 1 pt: Ctrl+Alt+Shift+0
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Pou!ití více styl  textu

V dialogu Styl textu (Styl > Znaky) m !ete zobrazit a upravit v"echny styly textu najednou.

Prázdná pole a za"edlá za"krtávací pole v dialogu Styl textu znamenají, !e pro ozna en!
text je pou!ito více styl . Je-li nap íklad prázdné pole Písmo, je na ozna en! text pou!ito
více ne! jedno písmo.

Pokud do prázdného pole v dialogu Styl textu zadáte hodnotu, tato hodnota se pou!ije
na ve"ker! ozna en! text. Pokud ozna íte nebo zru"íte ozna ení za"edlého za"krtávacího
pole, bude toto nastavení pou!ito nebo odebráno z ve"kerého ozna eného textu.

Dialog Styl textu pou!ijte pro formátování textu.

Pou!ití stylu odstavce

Styl odstavce jsou vlastnosti formátování, které se pou!ijí na cel! odstavec. Pat í mezi n 
zarovnání, zará!ky, proklad a nastavení tabulátor . Chcete-li pou!ít atributy na zvolené
odstavce, pou!ijte dialog Styl odstavce (Styl > Formáty) nebo paletu Míry.

Pou!ité formáty odstavce m !ete zkopírovat z jednoho odstavce do jiného odstavce ve
stejném ráme ku nebo textovém  et zci. Pro zkopírování pou!it!ch formát  odstavce vyberte
odstavec nebo n kolik odstavc , které chcete zm nit, poté stiskn te Option+ / Alt+Shift a
p itom klepn te kamkoli do odstavce s formátováním, které chcete zkopírovat. Zkopírováním
formát  odstavce tímto zp sobem se nezm ní !ádné styly textu.
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Nastavení zarovnání

M !ete vybrat z p ti typ  zarovnání odstavce: Vlevo, Na st ed, Vpravo, Do bloku a Úpln .
Mo!nost Úpln  zarovná v"echny  ádky mezi levou a pravou zará!ku, jako mo!nost  Do
bloku, ale zarovná rovn ! i poslední  ádek (pokud je na konci  ádku zna ka návratu).

Chcete-li na ozna en! text pou!ít zarovnání, prove te jednu z následujících operací:

• Vyberte typ zarovnání v podnabídce Styl > Zarovnání.

• Klepn te na ikonu zarovnání v kart  Klasick! nebo Styl odstavce palety Míry.

• Pou!ijte jeden z ní!e uveden!ch klávesov!ch p íkaz .

Mac OS

• Vlevo : Command+Shift+L

• Na st ed : Command+Shift+C

• Vpravo : Command+Shift+R

• Do bloku :Command+Shift+J

• Úpln  : Command+Option+J

Windows

• Vlevo : Ctrl+Shift+L

• Na st ed : Ctrl+Shift+C

• Vpravo : Ctrl+Shift+R

• Do bloku : Ctrl+Shift+J

• Úpln  : Ctrl+Alt+Shift+J

Nastavení zará!ek

Chcete-li nastavit zará!ky pro ozna ené odstavce, pou!ijte podnabídku Styl > Zarovnání,
dialogStyl odstavce (Styl > Formáty) nebo kartu Styl odstavce na palet  Míry.

• Chcete-li ur it, jak daleko je odstavec odsazen od levé hrany ráme ku nebo sloupce, zadejte
hodnotu do pole Levá zará"ka.

• Pro ur ení, jak je první  ádek odstavce odsazen od hodnoty Levá zará"ka, zadejte hodnotu
do pole První  ádek. Upozor ujeme, !e odsazení Prvního  ádku je relativní k Levé zará"ce
pou!ité na odstavec. Pokud nap íklad nastavíte Levou zará"ku na 0,5" a odsazení Prvního
 ádku na 0,5" první  ádek bude za ínat 1" od levé hrany textového ráme ku.

• Chcete-li ur it, jak daleko je odstavec odsazen od pravé hrany ráme ku nebo sloupce, zadejte
hodnotu do pole Pravá zará"ka. Klepn te na OK.
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• Pro vytvo ení zav "eného odsazení zadejte kladnou hodnotu do pole Levá zará"ka a
zápornou hodnotu do pole První  ádek nebo p etáhn te ikony zará!ek na pravítku. K
experimentování se zav "en!m odsazením pou!ijte tla ítko Pou"ít na kart  Formáty
dialogového okna Styl odstavce (Styl > Formáty).

Krom  nastavení zav "eného odsazení jako atributu odstavce m !ete vlo!it speciální znak,
kter! vynutí odsazení v"ech  ádek textu od tohoto místa a! po dal"í návrat odstavce.
Stiskn te Command+\ (Mac OS) nebo Ctrl+\ (Windows) pro vlo!ení speciálního znaku
Zará!ka zde. (Znak Zará!ka zde je neviditeln! znak; chcete-li zobrazit neviditelné znaky,
zvolte Zobrazit > Zobrazit neviditelné (Command+I / Ctrl+I.)

Zarovnání i odsazení je m  eno od hodnoty Od okraj  rámu specifikované v kart  Text
dialogového okna Zm nit (nabídka Objekt). Hodnota Od okraj  rámu ovlivní  ty i strany
textového ráme ku; neovlivní vnit ní sloupce textového ráme ku.

Nastavení prokladu

Proklad je vzdálenost mezi  ádky — vzdálenost mezi ú a ími textu v odstavci. Pokud
stanovíte hodnotu prokladu, bude pou!ita na v"echny  ádky ozna eného odstavce. Proklad
m !ete ur it t emi zp soby:

• Absolutní proklad nastavuje vzdálenost mezi ú a ím textu na konkrétní hodnotu, bez ohledu
na velikost znak  na  ádcích. Pokud nap íklad stanovíte absolutní hodnotu prokladu
odstavce na 16 bod , v"echna ú a í budou od sebe vzdálená 16 bod . P i ur ování absolutní
hodnoty prokladu pou!ijte hodnotu odpovídající celkové svislé vzdálenosti, kterou chcete
zajistit mezi ú a ími.

• Automatick! p ír stkov! proklad kombinuje základní hodnotu automatického prokladu s
absolutní hodnotou specifikovanou v poli Proklad (nabídka Styl). P ed hodnotami
p ír stkového prokladu musí b!t umíst na znaménka plus (+) nebo mínus (–).

• Autoproklad znamená, !e aplikace pou!ije hodnotu v poli Autoproklad (sekce QuarkXPress
/Upravit > P edvolby > Odstavec) pro rozhodnutí, zda bude pou!it p ír stkov! nebo
procentuální automatick! proklad. Standardní — procentuální — pou!ívá jako základ
hodnotu automatického prokladu, kterou p idá k pevnému procentu nejv t"í velikosti
písma v horním  ádku, aby ur il celkov! proklad mezi automaticky prolo!en!m  ádkem a
 ádkem nad ním. V!chozí hodnota pro procentuální automatick! proklad je 20%. Chcete-li
ur it automatick! proklad, zadejte do pole Proklad hodnotu auto.

Chcete-li na ozna ené odstavce pou!ít zarovnání, prove te jednu z následujících operací:

• Zvolte Styl > Proklad a poté do pole Proklad zadejte absolutní hodnotu prokladu,
p ír stkovou hodnotu (p ed kterou zadáte znaménko plus nebo mínus) nebo auto.

• Pou!ijte ovládací prvky Proklad palety Míry.

• Pou!ijte jeden z ní!e uveden!ch klávesov!ch p íkaz .

Mac OS

• Sní!ení o 1 pt: Command+Shift+:
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• Sní!ení o 0,1 pt: Command+Option+Shift+:

• Zv!"ení o 1 pt: Command+Shift+"

• Zv!"ení o 0,1 pt: Command+Option+Shift+"

Windows

• Sní!ení o 1 pt: Ctrl+Shift+:

• Sní!ení o 0,1 pt: Ctrl+Alt+Shift+:

• Zv!"ení o 1 pt: Ctrl+Shift+"

• Zv!"ení o 0,1 pt: Ctrl+Alt+Shift+"

Nastavení mezery p ed a za odstavcem

Polo!ky Mezera p ed a Mezera za umo! ují ur it velikost mezery p ed a za zvolen!mi
odstavci.

Chcete-li nastavit mezeru p ed a za ozna en!mi odstavci, prove te jednu z následujících
operací:

• Zvolte Styl > Formáty a poté zadejte hodnoty do polí Mezera p ed nebo Mezera za.

• Pou!ijte ovládací prvky Mezera p ed odstavcem a Mezera za odstavcem na kart  Styl
odstavce palety Míry.

Nastavení tabulátor 

M !ete vybrat z "esti druh  tabulátor :

• Vlevo zarovná odsazen! text nalevo od znaku tabulátoru.

• Na st ed zarovná text na st ed znaku tabulátoru.

• Vpravo zarovná odsazen! text napravo od znaku tabulátoru.

• Na te ku zarovná text na te ku.

• Na  árku zarovná text na první  árku.

• Na znak zarovná text na libovoln! zvolen! znak. Kdy! zvolíte tento tabulátor, zobrazí se
pole Na znak. Ozna te existující polo!ku a zadejte znak, na kter! chcete zarovnávat.

Pokud nenastavíte vlastní tabulátory, aplikace pou!ije standardní levé tabulátory s
odsazením ka!dého p l palce.

Chcete-li na zvolené odstavce pou!ít tabulátory, prove te jednu z následujících operací:

• Pou!ijte ovládací prvky z karty Tabulátory v dialogovém okn  Styl odstavce (Styl >
Tabulátory).

• Pou!ijte ovládací prvky z karty Tabulátory na palet  Míry. Pou!itím palety Míry u"et íte
místo na obrazovce a neustále vidíte efekty zp sobované zm nou nastavení tabulátor .
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M !ete p etáhnout ikony tabulátor  na pravítko nebo p etáhnout ikony tabulátor  p ímo
do textu. P i p etahování tabulátor  na pravítko nebo do textu se na obrazovce zobrazí
svislá linka, která vám pom !e ur it místo pro tabulátor.

Nastavení vdov a sirotk 

Vdovy a sirotci jsou dva druhy typograficky ne!ádoucích  ádk . Tradi n  je vdova definována
jako poslední  ádek odstavce, kter! p ete e na vrchol sloupce. Sirotek je první  ádek odstavce,
kter! z stane na spodku sloupce.

Pomocí funkce Dr"et  ádky m !ete ur it, !e odstavce nebudou rozd leny, tak!e pokud se
do sloupce nebo na stránku nevejdou v"echny  ádky sloupce, cel! odstavec p ete e na
vrchol následujícího sloupce nebo stránky. P ípadn  m !ete ur it po et  ádk , které musí v
p ípad  rozd lení odstavce z stat na spodku sloupce nebo ráme ku a na vrcholu následujícího
sloupce nebo ráme ku. Funkcí Dr"et s dal!ím ¶ m !ete dr!et odstavec pohromad  s
následujícím odstavcem. To vám umo!ní dr!et nadpis spole n  s odstavcem, kter! jej
následuje, nebo dr!et pohromad  dal"í  ádky textu, které logicky pat í k sob .

B !n  se funkce Dr"et s dal!ím ¶ pou!ívá pro p edlohy stylu nadpis  a podnadpis  a funkce
Dr"et  ádky (v t"inou s parametry Od a Do) pro p edlohy stylu t la textu.

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkce Dr"et  ádky a Dr"et s dal!ím ¶ pro ozna ené
odstavce, zvolte Styl > Formáty pro zobrazení karty Formáty dialogového okna Styl
odstavce a poté ozna te nebo zru"te ozna ení u polo!ek Dr"et  ádky a Dr"et s dal!ím ¶.

Nastavení vyrovnání

Vyrovnání je upravení mezery mezi páry znak . Vzhledem ke tvaru znak  je vzhled n kter!ch
pár  znak  lep"í, pokud je pou!ito vyrovnání. M !ete pou!ít automatické vyrovnání a m !ete
rovn ! pou!ít ru ní nastavení pro ur ení dopl kového vyrovnání mezi znaky.

Hodnoty vyrovnání jsou vyjád eny jako 1/200 velikosti -em. Kladná hodnota vyrovnání
zv t"uje mezeru mezi znaky; záporná hodnota ji zmen"uje.

Ru ní vyrovnání

Chcete-li nastavit vyrovnání mezi dv ma znaky, prove te jednu z následujících operací:

• Zvolte Styl > Vyrovnat a zadejte hodnotu do pole Hodnota vyrovnání. Klepn te na OK.

• Pou!ijte ovládací prvky Hodnota vyrovnání palety Míry.

• Pou!ijte jeden z ní!e uveden!ch klávesov!ch p íkaz .

Mac OS

• Zmen"ení o 1/20-em: Command+Shift+{

• Zv t"ení o 1/20-em: Command+Shift+}

• Zmen"ení o 1/200-em: Command+Option+Shift+{
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• Zv t"ení o 1/200-em: Command+Option+Shift+}

Windows

• Zmen"ení o 1/20-em: Ctrl+Shift+{

• Zv t"ení o 1/20-em: Ctrl+Shift+}

• Zmen"ení o 1/200-em: Ctrl+Alt+Shift+{

• Zv t"ení o 1/200-em: Ctrl+Alt+Shift+}

Automatické vyrovnání

Chcete-li automaticky vyrovnat text nad specifickou velikost písma, otev ete sekci
Typografické v dialogovém okn  P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit), ozna te pole
Vyrovnávat nad a zadejte hodnotu do vedlej"ího pole.

QuarkXPress pou!ívá informace o vyrovnání vestav né do písma (tabulka vyrovnání). Tabulka
vyrovnání obsahuje n kolik pár  znak  — nap íklad "Ta" — a k nim p i azenou hodnotu
vyrovnání. Tabulku vyrovnání v písmu nem !ete zm nit, ale m !ete vytvo it vlastní tabulku
pro libovolné písmo. Pou!ijte k tomu dialogové okno Upravit vyrovnání (nabídka Slu"by).
Tento dialog m !ete pou!ít pro p izp sobení vodorovné ( Soub "n! tok) i svislé (P í n! tok )
mezery mezi jednotliv!mi páry.

V aplikaci QuarkXPress m !ete vytvo it své vlastní tabulky vyrovnání.

Nastavení d lení slov a v!pl k 

D lení slov a v!pl k  (D+V) je pojmenovan! balí ek nastavení pro d lení slov, které p esahují
okraj  ádku textu, a pro vypln ní mezer mezi slovy a znaky. D+V m !ete pou!ít na jednotlivé
odstavce nebo m !ete p i adit D+V k odstavcové p edloze stylu. Pro správu t chto nastavení
pou!ijte dialog Úpravy d lení a v!pl k (Upravit > D+V > Nové).

Dialogové okno Úpravy d lení a v!pl k 
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• Automatické d lení: Ur ete, zda je povoleno automatické d lení slov.

• Nejmen!í slovo: Ur ete minimální po et znak , které musí obsahovat slovo, aby bylo
umo!n no jeho d lení.

• Min. znak  p ed: Ur ete minimální po et znak  p ed d lením.

• Min. znak  za: Ur ete minimální po et znak  za d lením.

• I slova za ínající verzálkou: Ur ete, zda je povoleno d lit slova za ínající verzálkou.

• D lení po sob : Ur ete, kolik slov m !e b!t d leno na koncích  ádek, které následují za
sebou.

• D licí zóna: Ur ete zónu p ed pravou zará!kou, ve které m !e dojít k d lení. Pokud nastavíte
d licí zónu nap íklad na 0,05", slovo bude rozd leno, pokud p ijatelné místo d lení vyjde
do vzdálenosti 0,05" od pravé zará!ky. Slovo p edcházející d lenému slovu nesmí spadnou
do d licí zóny.

• V!pl ky: Ur ete, jak se zm ní mezery mezi slovy a znaky.

• Mezislovní: Ur ete minimální a maximální mezeru mezi slovy v odstavci, kter! je zarovnán
do bloku nebo úpln . Ur ete optimální hodnotu mezery mezi slovy ve v"ech odstavcích,
bez ohledu na jejich zarovnání.

• Ve slovech: Ur ete minimální a maximální mezeru mezi znaky v odstavci, kter! je zarovnán
do bloku nebo úpln . Ur ete optimální hodnotu mezery mezi znaky ve v"ech odstavcích,
bez ohledu na jejich zarovnání.

• Konec v zón : Ur ete zónu p ed pravou zará!kou, do které musí spadnout poslední slovo
posledního  ádku odstavce zarovnaného do bloku, aby bylo mo!né zarovnat tuto  ádku
do bloku. Pokud zadáte nap íklad 1", poslední  ádek odstavce, na kter! je pou!ito D+V,
nebude zarovnán do bloku, pokud poslední slovo nespadne do 1" od pravé zará!ky.

• Vypl ovat i jediné slovo: Ur ete, zda bude samotné slovo na  ádku odstavce zarovnaného
do bloku rozta!eno od levé a! k pravé zará!ce. Není-li toto za"krtávací pole ozna eno,
samotné slovo na  ádku bude zarovnáno vlevo.

Specifikace v!jimek d lení

Ve v t"in  jazykov!ch verzí aplikace QuarkXPress m !ete vytvo it seznamy v!jimek d lení
pro jednotlivé jazyky. Dialogové okno V!jimky d lení (nabídka Slu"by) obsahuje rozevírací
nabídku Jazyk, ve kterém m !ete ur it jazyk, na kter! se v!jimka d lení bude vztahovat.
Je-li odstavec automaticky d len, aplikace zkontroluje seznam v!jimek d lení pro
odpovídající jazyk odstavce.

Dialogové okno Doporu ené d lení  (nabídka Slu"by) zobrazí doporu ené d lení slova, které
závisí na metod  d lení specifikované pro odstavec a na v!jimkách d lení pro jazyk odstavce.

Pou!ití m kk!ch poml ek

Krom  automatického d lení textu m !ete upravit d lení  ádku a tok textu ru ním vlo!ením
m kk!ch poml ek (Command+- [poml ka] / Ctrl+- [poml ka] ). M kká poml ka je vlo!ena
jen v p ípad , !e dojde k rozd lení slova na konci  ádku.
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Nastavení prostrkání

Prostrkání umo! uje nastavit mezeru mezi zvolen!mi znaky a slovy. Hodnoty prostrkání
jsou vyjád eny jako 1/200 velikosti -em. Kladná hodnota prostrkání zv t"uje mezeru napravo
od ka!dého znaku; záporná hodnota ji zmen"uje.

Prostrkání je b !n  pou!íváno pro p izp sobení textu do pevn  daného prostoru. P íli" velká
hodnota prostrkání v"ak m !e ovlivnit návrh a  itelnost. Pokud pou!íváte prostrkání pro
p izp sobení textu do pevn  daného prostoru, p e t te si tato obecná pravidla:

• Prostrkejte cel! odstavec, místo jednoho  ádku nebo jednoho slova.

• Stanovte si vodítka pro prostrkání (nap íklad od +3 do -3).

• Zajist te, aby svisle p iléhající odstavce pou!ívaly podobné prostrkání.

Toto jsou obecná pravidla; správné hodnoty prostrkání závisí na návrhu, písmu, "í ce
sloupce a dal"ích faktorech.

Ru ní prostrkání

Chcete-li pro ozna en! text nastavit prostrkání, prove te jednu z následujících operací:

• Zvolte Styl > Prostrkání, zadejte hodnotu do pole Hodnota prostrkání a klepn te na OK.

• Pou!ijte ovládací prvky Hodnota prostrkání palety Míry.

• Pou!ijte jeden z ní!e uveden!ch klávesov!ch p íkaz .

Mac OS

• Zmen"ení o 1/20-em: Command+Shift+{

• Zv t"ení o 1/20-em: Command+Shift+}

• Zmen"ení o 1/200-em: Command+Option+Shift+{

• Zv t"ení o 1/200-em: Command+Option+Shift+}

Windows

• Zmen"ení o 1/20-em: Ctrl+Shift+{

• Zv t"ení o 1/20-em: Ctrl+Shift+}

• Zmen"ení o 1/200-em: Ctrl+Alt+Shift+{

• Zv t"ení o 1/200-em: Ctrl+Alt+Shift+}

Upravení tabulek prostrkání

Aplikace pou!ívá informace o prostrkání vestav né do písma (tabulka prostrkání). Tabulku
prostrkání v písmu nem !ete zm nit, ale m !ete vytvo it vlastní tabulku pro libovolné
písmo. Pou!ijte k tomu dialogové okno Upravit prostrkání (nabídka Slu"by).
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Práce s p edlohami stylu

P edloha stylu je skupina atribut  odstavce, atribut  textu nebo obou druh  atribut , které
je mo!né v jednom kroku pou!ít na zvolené odstavce a text. P edlohy stylu pou!ijte pro
zm nu neformátovaného textu na formáty pro nadpisy, podnadpisy, záhlaví nebo hlavní
text. Pou!ití p edloh stylu pro nastavení n kolika atribut  odstavce a textu v jednom kroku
urychluje práci na sestav  a pomáhá udr!ovat typografickou soudr!nost.

Vytvo ení a upravení odstavcové p edlohy stylu

Odstavcová p edloha stylu je pojmenovan! balí ek styl  odstavce a textu. V"echny atributy
formátování odstavcové p edlohy stylu m !ete na text pou!ít jednoduch!m aplikováním
po!adované p edlohy stylu. Pro vytvo ení, upravení, duplikování nebo odstran ní
odstavcov!ch p edloh stylu pou!ijte dialog P edlohy stylu (Upravit > P edlohy stylu).

Dialog P edlohy stylu pou!ijte pro vytvo ení, upravení a odstran ní p edloh stylu.

Pro vytvo ení odstavcové p edlohy stylu zvolte v rozevírací nabídce Nová polo!ku
Odstavcová. Otev e se dialogové okno Upravit odstavcovou p edlohu stylu. Pomocí
ovládacích prvk  v tomto dialogovém okn  nakonfigurujte atributy p edlohy stylu.
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V dialogu Upravit odstavcovou p edlohu stylu nakonfigurujte odstavcovou p edlohu stylu.

Nejd íve nakonfigurujte ovládací prvky na kart  Obecné:

• Název: Do tohoto pole zadejte název; jinak aplikace pou!ije v!chozí název "Nová p edloha
stylu".

• Klávesová zkratka: Pro definování klávesového p íkazu k p edloze stylu jej zadejte do pole
Klávesová zkratka. M !ete zadat libovolnou kombinaci kláves Command, Option, Shift
nebo Control / Ctrl nebo Ctrl+Alt, spolu s funk ními klávesami nebo klávesami na  íselníku.

• Pokud definujete klávesovou zkratku pro p edlohu stylu a tato klávesová zkratka je ji!
p i azena jinému p íkazu, p íkaz p edlohy stylu potla í existující p íkaz, je-li zvolen nástroj

Textov! obsah  a je aktivní textov! ráme ek.

• Podle: Chcete-li atributy existující p edlohy stylu pou!ít jako základ pro novou p edlohu,
klepn te na rozevírací nabídku Podle a vyberte p edlohu stylu v seznamu. Upozor ujeme,
!e kdy! pou!ijete rozevírací nabídku Podle v dialogu Upravit odstavcovou p edlohu
stylu, aby nová p edloha stylu byla zalo!ena na existující p edloze, zm ny provedené v
p vodní p edloze stylu se automaticky projeví i v té, která na ní byla zalo!ena.

• Dal!í styl: Pro zvolení p echodu z jedné odstavcové p edlohy stylu na jinou, po vlo!ení
znaku návratu na za átek nového  ádku, vyberte odstavcovou p edlohu stylu v rozevírací
nabídce Dal!í styl.

• Styl: Chcete-li p i adit textovou p edlohu stylu k odstavcové p edloze stylu, vyberte polo!ku
z rozevírací nabídky Styl v sekci Styl textu. Informace o vytvo ení textové p edlohy stylu,
viz "Vytvo ení a upravení textové p edlohy stylu."
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Poté pou!ijte karty Formáty, Tabulátory a Linky pro ur ení dal"ích atribut  odstavcové
p edlohy stylu. Po dokon ení úprav klepn te na OK pro návrat do dialogu P edlohy stylu
a poté klepnutím na Ulo"it ulo!te p edlohu stylu. Ulo!ená odstavcová p edloha stylu je
uvedena v podnabídce Odstavcová p edloha stylu (nabídka Styl) a rovn ! v palet  P edlohy
stylu.

Kdy! vytvo íte p edlohu stylu v dob , kdy není otev en !ádn! projekt, tato p edloha stylu
se stane sou ástí v!chozího seznamu p edloh stylu a bude obsa!ena ve v"ech následn 
vytvo en!ch projektech. Kdy! vytvo íte p edlohu stylu p i otev eném projektu, tato p edloha
stylu bude obsa!ena pouze v seznamu p edloh stylu aktivního projektu.

Pro vytvo ení odstavcové p edlohy stylu na základ  formátovaného textu nejd íve umíst te
kurzor do odstavce, jeho! atributy formátování chcete mít ve své odstavcové p edloze stylu.
Zvolením Upravit > P edlohy stylu otev ete dialogové okno P edlohy stylu. Zvolte Nová >
Odstavcová a zadejte název do pole Název. Klepn te na Ulo"it. Poté pou!ijte novou
p edlohu stylu na odstavec.

Aktualizování odstavcové p edlohy stylu
Pokud umístíte kurzor do odstavce, kter! pou!ívá jednotné místní formátování, m !ete

klepnutím na tla ítko Aktualizovat  aktualizovat p edlohu stylu pou!itou na text, aby
obsahovala toto místní formátování. P ípadn  m !ete zvolit Styl > Aktualizovat styl
p edlohy > Odstavcová.

Chcete-li aktualizovat p edlohu stylu odstavce i p edlohu stylu textu pou!ité na text tak,
aby se projevily zm ny místního formátování, zvolte Styl > Aktualizovat styl p edlohy >
Ob .

Vytvo ení a upravení textové p edlohy stylu

Textová p edloha stylu je pojmenovan! balí ek stylu textu. V"echny atributy formátování
textové p edlohy stylu m !ete na text pou!ít jednoduch!m aplikováním po!adované
p edlohy stylu. Pro vytvo ení, upravení nebo odstran ní textov!ch p edloh stylu pou!ijte
dialog P edlohy stylu (Upravit > P edlohy stylu).

Pro vytvo ení textové p edlohy stylu zvolte v rozevírací nabídce Nová polo!ku Textová.
Otev e se dialogové okno Upravit textovou p edlohu stylu. Pomocí ovládacích prvk  v
tomto dialogovém okn  nakonfigurujte atributy p edlohy stylu.
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V dialogu Upravit textovou p edlohu stylu nakonfigurujte textovou p edlohu stylu.

Nejd íve nakonfigurujte ovládací prvky na kart  Obecné:

• Název: Do tohoto pole zadejte název; jinak aplikace pou!ije v!chozí název "Nová p edloha
stylu".

• Klávesová zkratka: Pro definování klávesového p íkazu k p edloze stylu jej zadejte do pole
Klávesová zkratka. M !ete zadat libovolnou kombinaci kláves Command, Option, Shift
nebo Control / Ctrl nebo Ctrl+Alt, spolu s funk ními klávesami nebo klávesami na  íselníku.

• Podle: Chcete-li atributy existující p edlohy stylu pou!ít jako základ pro novou p edlohu,
vyberte p edlohu stylu v rozevírací nabídce Podle

Poté vyberte styl textu ve spodní sekci dialogu Upravit textovou p edlohu stylu. Po
dokon ení úprav klepn te na OK pro návrat do dialogu P edlohy stylu a poté klepnutím
na Ulo"it ulo!te p edlohu stylu. Ulo!ená textová p edloha stylu je uvedena v podnabídce
Textová p edloha stylu (nabídka Styl) a rovn ! v palet  P edlohy stylu.

Aktualizování textové p edlohy stylu
Ozna íte-li text, kter! pou!ívá jednotné místní formátování, m !ete klepnutím na tla ítko

Aktualizovat  aktualizovat p edlohu stylu pou!itou na text, aby obsahovala toto místní
formátování. P ípadn  m !ete zvolit Styl > Aktualizovat styl p edlohy > Typografické.

Chcete-li aktualizovat p edlohu stylu odstavce i p edlohu stylu textu pou!ité na text tak,
aby se projevily zm ny místního formátování, zvolte Styl > Aktualizovat styl p edlohy >
Ob .
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Pou!ití p edlohy stylu

Chcete-li na ozna en! text pou!ít p edlohu stylu, prove te jednu z následujících operací:

• Vyberte název p edlohy stylu v podnabídce Styl > Odstavcová p edloha stylu nebo v
podnabídce Styl > Textová p edloha stylu.

• Otev ete paletu P edlohy stylu (nabídka Okno) a poté v palet  klepn te na název p edlohy
stylu.

• Pokud je vedle názvu p edlohy stylu v palet  P edlohy stylu zobrazen klávesov! p íkaz,
m !ete jej pou!ít.

Krom  toho poskytuje nabídka palety P edlohy stylu a kontextová nabídka pro p edlohy
stylu následující mo!nosti:

• Pou"ít P edlohu stylu a zachovat místní  ezy : Pou!ije zvolenou p edlohu stylu a ponechá
beze zm ny pouze místní  ezy (nap íklad tu né písmo a kurzívu).

• Pou"ít P edlohu stylu a zachovat místní  ezy a styly OpenType: Pou!ije zvolenou
p edlohu stylu a ponechá beze zm ny místní  ezy (nap íklad tu né písmo a kurzívu) a styly
OpenType.

• Pou"ít P edlohu stylu a odstranit místní formátování: Pou!ije zvolenou p edlohu stylu
a odstraní ve"keré místní formátování. Ekvivalentní se stisknutím Option / Alt a klepnutím
na název p edlohy stylu.

• Pou"ít P edlohu stylu a odstranit místní formátování odstavce: Pou!ije zvolenou
p edlohu stylu a odstraní pouze místní formátování odstavce. V"echna místní formátování
znak  z stanou beze zm ny.

• Pou"ít P edlohu stylu a zachovat vzhled: Pou!ije zvolenou p edlohu stylu a navíc ve"kerá
místní formátování pot ebná pro zachování sou asného vzhledu odstavce.

Pokud pou!ijete jeden z následujících p íkaz , QuarkXPress pou!ije ozna enou p edlohu
stylu odstavce na vybran! text a poté, pokud je v p edloze stylu nastaven Dal"í styl, pou!ije
tento styl na následující odstavec. Tento proces pokra uje, dokud QuarkXPress nedojde k
odstavci, kter! nemá definován Dal"í styl. Následují mo!nosti této funkce:

• Pou"ít Dal!í styl: Pou!ije p edlohy stylu obvykl!m zp sobem.

• Pou"ít Dal!í styl a zachovat místní  ezy: Pou!ije p edlohy styl  a ponechá beze zm ny
místní  ezy (nap íklad tu né písmo a kurzívu).

• Pou"ít Dal!í styl, zachovat místní  ezy a styly OpenType: Pou!ije p edlohy styl  a ponechá
beze zm ny místní  ezy (nap íklad tu né písmo a kurzívu) a styly OpenType.

• Pou"ít Dal!í styl a odstranit místní formátování: Pou!ije p edlohy styl  a navíc ve"kerá
místní formátování pot ebná pro zachování sou asného vzhledu v"ech odstavc .

Pokud v ozna eném textu existuje místn  nastaven! odstavcov! nebo textov! atribut,
zobrazí ve vedle názvu p edlohy stylu v palet  P edlohy stylu  znak plus. Pro odstran ní
místn  nastaven!ch atribut  klepn te na Beze stylu a znovu klepn te na p edlohu stylu,
nebo stiskn te Option / Alt a klepn te na název p edlohy stylu.
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P idání p edloh stylu

Chcete-li importovat odstavcové a textové p edlohy stylu z jiného  lánku nebo projektu,
zvolte Soubor > P idat, vyhledejte soubor cílového  lánku nebo projektu, otev ete okno
P edlohy stylu a importujte po!adované p edlohy stylu.

Pokud má p edloha stylu ze zdrojového souboru stejn! název jako p edloha stylu v cílovém
projektu, ale je definována jinak, zobrazí se dialog Konflikt b hem p idávání. V tomto
dialogu m !ete ur it zp sob  e"ení konflikt .

Práce s podmín n!mi styly

Podmín né styly umo! ují automaticky aplikovat formátování textu na základ  obsahu
tohoto textu. Uva!ujme nap íklad konvence formátování textu zobrazené v následujícím
obrázku:

Text, kter! je mo!né formátovat pomocí podmín n!ch styl 

Zde pou!ité konvence je mo!né popsat takto:

1 Na první odstavec aplikuj odstavcovou p edlohu stylu "Headline".

2 Na první v tu druhého odstavce aplikuj textovou p edlohu stylu "Bold Body".

3 A! do konce  lánku aplikuj odstavcovou p edlohu stylu "Body".

4 Po dosa!ení konce se oto , a cestou sm rem k za átku aplikuj textovou p edlohu stylu
"Byline" a! ke znaku "em dash" (em linka).

Ka!d! krok je proveden a! po provedení p edchozího kroku, a to v míst  textu, ve kterém
se p edchozí krok dokon il. Pokud n kter! krok sel!e, zbytek krok  není proveden.

Funkce Podmín n!ch styl  umo! uje takového instrukce zachytit a automaticky je aplikovat
na text. V!"e uvedené podmínky m !ete nap íklad implementovat následujícím
podmín n!m stylem:
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Podmín n! styl, kter! vytvo í v!"e uvedené formátování

Po zachycení t chto pravidel do podmín ného stylu m !ete nastavit styl souvislého textu
jednoduch!m zvolením tohoto textu a klepnutím na název podmín ného stylu v palet 
Podmín né styly.

Paleta Podmín né styly:

Je d le!ité si uv domit, !e podmín né styly jsou aplikovány na úrovni odstavce. Na ka!d!
odstavec je mo!né aplikovat pouze jeden podmín n! styl. Pokud na odstavec není aplikován
podmín n! styl, nem !e b!t zformátován podmín n!m stylem, kter! je aplikován na jin!
odstavec.

Dále je nutné pochopit, !e kdy! aplikujete podmín n! styl na sekvenci odstavc , tento
podmín n! styl ovlivní pouze tuto sérii odstavc . Je-li podmín n! styl aplikován na sérii
odstavc  na za átku  lánku a na sérii odstavc  na konci stejného  lánku, nemohou se vzájemn 
ovlivnit, p esto!e (nap íklad) série na za átku  lánku obsahuje pravidlo s odkazem Konec
 et zu.

Vytvá ení podmín ného stylu

Postup vytvo ení podmín ného stylu:

1 Zvolte Upravit > Podmín né styly. Otev e se dialogové okno Podmín né styly.

2 Klepn te na Nov!. Otev e se dialogové okno Upravit podmín n! styl.
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Dialogové okno Upravit podmín n! styl

3 Do pole Název zadejte název podmín ného stylu.

4 Vytvá ení pravidla zahajte v!b rem mo!nosti v prvním sloupci:

• Pou"ít: Tato mo!nost slou!í k aplikování formátování na text.

• P ejít: Tato mo!nost slou!í k p esunutí na jiné místo v textu. Pravidlo následující za
pravidlem P ejít je pou!ito po ínaje místem, na kterém pravidlo P ejít zastaví.

Mo!nost vybraná v prvním sloupci ur uje, které mo!nosti jsou dostupné v dal"ích sloupcích.

5 Pokud v prvním sloupci vyberete Pou"ít, vyberte v druhém sloupci po!adovanou textovou
nebo odstavcovou p edlohu stylu.

6 V dal"ích t ech sloupcích ozna te text, na kter! se má styl pou!ít, nebo kter! se má p esko it.
Ve t etím sloupci:

• A" k: P ejde dop edu a zastaví okam!it  p ed ozna en!m bodem.

• P es: P ejde dop edu a zastaví okam!it  za ozna en!m bodem.

• Dozadu na: P ejde zp t a zastaví okam!it  p ed ozna en!m bodem.

• Dozadu p es: P ejde dozadu a zastaví okam!it  za ozna en!m bodem.

Mo!nost zvolená v pátém sloupci ur uje, zda jsou v tomto sloupci k dispozici v"echny tyto
mo!nosti.

7  tvrt! sloupec indikuje, kolik v!skyt  mo!ností z pátého sloupce se má aplikovat nebo
p esko it.

8 V pátém sloupci vyberte, ke kter!m polo!kám nebo p es které polo!ky se má p esko it nebo
formátovat.

• Pozice kurzoru: Tuto mo!nost vyberte pro aplikování odstavcového stylu p edlohy na
aktuální místo bez p esouvání.
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• Zna ka podmín ného stylu: Tuto mo!nost pou!ijte pro p esko ení nebo formátování k
následující zna ce podmín ného stylu. Podrobn j"í informace najdete v sekci "Zna ky
podmín ného stylu".

• Typografické: Tuto mo!nost pou!ijte pro zacílení na konkrétní znak. Poté do vedlej"ího
sloupce zadejte po!adovan! znak. Chcete-li se p esunout na nebo za jeden z n kolika znak ,
zadejte je v"echny bez odd lovacích znak  mezi nimi. Pokud sem zadáte nap íklad "abc",
aplikace se zastaví u písmen "a", "b" nebo "c".

•  íslo: Tuto mo!nost pou!ijte pro p esko ení nebo formátování k následujícímu  íslu nebo
za n j.

• Text: Tuto mo!nost pou!ijte pro zacílení na konkrétní text. Poté do vedlej"ího sloupce
zadejte po!adovan! text.

• Po et znak : Tuto mo!nost pou!ijte pro formátování ur itého po tu znak .

• Po et slov: Tuto mo!nost pou!ijte pro formátování ur itého po tu slov.

• Za átek v ty: Tuto mo!nost pou!ijte pro formátování sm rem zp t k za átku aktuální v ty.

• Konec v ty: Tuto mo!nost pou!ijte pro formátování sm rem ke konci aktuální v ty.

• Za átek odstavce: Tuto mo!nost pou!ijte pro p esko ení nebo formátování sm rem k
za átku aktuálního odstavce.

• Konec odstavce: Tuto mo!nost pou!ijte pro p esko ení nebo formátování sm rem ke konci
aktuálního odstavce.

• Dal!í odstavec: Tuto mo!nost pou!ijte pro p esko ení na nebo za dal"í odstavec.

• Poslední odstavec: Tuto mo!nost pou!ijte pro p esko ení na nebo za poslední odstavec.

• Po et v t: Tuto mo!nost pou!ijte pro formátování ur itého po tu v t.

• Konec  et zu: Tuto mo!nost pou!ijte pro p esko ení nebo formátování sm rem ke konci
 lánku.

• Za átek  et zu: Tuto mo!nost pou!ijte pro p esko ení nebo formátování sm rem k za átku
 lánku.

Pou!ijete-li text jako  ást podmín ného stylu, m !ete pou!ít rovn ! speciální znaky (viz
"Kódy speciálních znak ")

9 Pro p idání pravidla klepn te na tla ítko + na konci prvního  ádku. (Pro odstran ní pravidla
klepn te na tla ítko -.)

10 Chcete-li opakovat pravidlo, ozna te Opakovat podmín n! styl na a vyberte mo!nost:

• Text: Tuto mo!nost pou!ijte pro opakování, je-li nalezen konkrétní text. Poté do pole
zadejte po!adovan! text.

• Typografické: Tuto mo!nost pou!ijte pro opakování, je-li nalezen konkrétní znak. Poté
do vedlej"ího sloupce zadejte po!adovan! znak. Chcete-li opakovat na ka!dém v!skytu
jednoho z n kolika znak , zadejte je v"echny bez odd lovacích znak  mezi nimi. Pokud sem
zadáte nap íklad "abc", aplikace se bude opakovat p i nalezení písmen "a", "b" nebo "c".
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• Zna ka podmín ného stylu: Tuto mo!nost vyberte pro opakování p i nalezení zna ky
podmín ného stylu.

• Ka"d! odstavec: Tuto mo!nost vyberte pro opakování na za átku ka!dého odstavce.

11 Klepn te na OK.

Podmín n! styl m !ete vytvo it rovn ! klepnutím na Nov!  v palet  Podmín né styly.

Podmín n! styl m !ete duplikovat klepnutím na Kopie  v palet  Podmín né styly.

Aplikování podmín ného stylu

Postup aplikování podmín ného stylu:

1 Otev ete paletu Podmín né styly (nabídka Okno).

Paleta Podmín né styly

2 Zvolte nástroj Textov! obsah  a vyberte cílové odstavce nebo vlo!te kurzor na místo,
odkud chcete za ít pou!ívat podmín né styly.

3 V palet  Podmín né styly klepn te na název podmín ného stylu.

Upozor ujeme, !e po aplikování podmín ného stylu na text bude text pokra ovat v
automatickém formátování, dokud podmín n! styl neodstraníte. Pro odebrání podmín ného
stylu z odstavce vyberte odstavec nebo umíst te kurzor na místo v odstavci a v palet 
Podmín né styly klepn te na $ádn! podmín n! styl.

Odebrání podmín n!ch styl 

Podmín né styly z textu, na kter! byly aplikovány, m !ete odebrat dv ma zp soby:

• Pro odebrání podmín n!ch styl  ze zvolen!ch odstavc  a vrácení textu na základní
odstavcové p edlohy stylu vyberte Vrátit na základní styl na palet  Podmín né styly.

• Pro odebrání podmín n!ch styl  ze zvolen!ch odstavc  a ponechání styl  aplikovan!ch
podmín n!mi styly na textech klepn te na $ádn! podmín n! styl v palet  Podmín né
styly nebo vyberte Vy e!it podmín n! styl v palet  nabídky Podmín né styly.
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Pou!ívání zna ek podmín n!ch styl 

Pokud v toku textu není !ádn! p irozen! aspekt (nap íklad konkrétní znak nebo konec
v ty), u kterého m !ete zastavit nebo spustit podmín n! styl, m !ete na po!adované místo
vlo!it znak nulové "í ky naz!van! zna ka podmín ného stylu. P edpokládejme nap íklad
soubor prostého textu, kter! obsahuje n kolik  lánk  s více odstavci, ka!d! s jedním
jednoodstavcov!m nadpisem. Pomocí podmín n!ch styl  je m !ete naformátovat nap íklad
takto:

1 Na za átek ka!dého nadpisu vlo!te zna ku podmín ného stylu. Zna ku podmín ného stylu
vlo!íte zvolením Slu"by > Vlo"it znak > Speciální > Zna ka podmín ného stylu.

Prost! text se zna kami podmín ného stylu (ozna ené !lut )

2 Vytvo te podmín n! styl, kter! aplikuje odstavcovou p edlohu stylu "Headline" na první
odstavec a p edlohu stylu "Body" a! do p í"tího v!skytu zna ky podmín ného stylu. Ve
spodní  ásti dialogu Upravit podmín n! styl ozna te Opakovat podmín n! styl na a
zvolte Zna ka podmín ného stylu.

Podmín n! styl, kter! pou!ívá zna ky podmín ného stylu

3 Aplikujte podmín n! styl na text. Ka!d!  lánek textu bude automaticky zformátován.
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Text s aplikovan!m podmín n!m stylem

Upravení podmín ného stylu

Podmín n! styl je mo!né upravit dv ma zp soby:

• Vyberte Upravit > Podmín né styly, vyberte podmín n! styl a klepn te na Upravit.

• V palet  Podmín né styly vyberte podmín n! styl a klepn te na Upravit .

Chcete-li odstranit podmín n! styl, pou!ijte tla ítko Odstranit v dialogovém okn 
Podmín né styly nebo vyberte podmín n! styl v palet  Podmín né styly a klepn te na

Odstranit .

Odrá!ky a  íslování

Místo ru ního vytvá ení a formátování odrá!ek a  íslování m !ete vytvo it seznamy odrá!ek
a  íslování se styly odrá!ek, styly  íslování a styly osnovy.

Styl odrá"ky popisuje, jak má odrá!ka vypadat, jak daleko má b!t umíst na od textu a jak
má b!t zarovnána.

Styl  íslování popisuje, jak má  íslo vypadat, jak! formát má mít, jak daleko má b!t umíst no
od textu a jak má b!t zarovnáno.

Styl osnovy definuje odsazení pro maximáln  dev t vno en!ch úrovní. Styl odrá!ky nebo
 íslování m !ete p i adit ke ka!dé úrovni. M !ete rovn ! zvolit, zda se mají p idat  ísla z
p edchozích úrovní, jako je to mo!né ud lat v n kter!ch typech osnov.

Chcete-li pou!ít styl odrá!ky,  íslování nebo osnovy, pou!ijte rozvírací nabídku •/123 na
pravé stran  karty Styl odstavce v palet  Míry. Pokud jste pou!ili styl osnovy, m !ete pomocí
tla ítek Zmen!it odsazení a Zv t!it odsazení zmen"it nebo zv t"it úrove  odsazení odstavce.
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Rozvírací nabídka •/123 a tla ítka odsazení

Krom  nastavení styl  odrá!ek,  íslování a osnovy je k dispozici i atribut odstavce Minimální
vzdálenost odrá"ky/ íslování od textu (na listu Styl > Formáty > Formáty). Tato hodnota
je u!ite ná v p ípad , kdy! je doleva nebo na st ed zarovnané  íslo zatla eno do odstavce.

Práce se styly odrá!ek

Styl odrá!ky popisuje, jak má odrá!ka vypadat, jak daleko má b!t umíst na od textu a jak
má b!t zarovnána.

P i vytvá ení stylu odrá!ky zvolte Upravit > Styly odrá"ky,  íslování a osnovy a poté pod
tla ítkem Nov! v dialogovém okn  Styly odrá"ky,  íslování a osnovy vyberte Styl odrá"ky.
Otev e se dialogové okno Upravit styl odrá"ky.

Dialogové okno Upravit styl odrá!ky

Styl odrá!ky vyberte v rozvírací nabídce Styl znaku. Pro formátování odrá!ky pomocí
stylu textu odstavce zvolte Zd dit z odstavce nebo pro aplikaci textové p edlohy stylu na
odrá!ku vyberte po!adovanou p edlohu stylu.

Do pole Znaky odrá"ky zadejte po!adovan! znak nebo znaky odrá!ky.

Máte-li nastaveno d d ní formátování z odstavce, m !ete zm nit velikost znaku nebo znak 
odrá!ky pomocí pole Velikost.

Hodnota Odstup upravuje vzdálenost odrá!ky od odstavce. Vzdálenost m !ete nastavit v
Absolutních jednotkách nebo klepnout na Relativní (v Em) a ur it vzdálenost v jednotkách
em mezer. Mo!nost Relativní (v Em) m !e b!t vhodn j"í, pokud budete pou!ívat styl
odrá!ek s r zn  velk!m textem.
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Odsazení odrá!ky

Zarovnání definuje, jak se odrá!ka zarovnává na místo odsazení.

Odrá!ky zarovnané vlevo, na st ed a vpravo

Styl odrá!ky m !ete aplikovat t emi zp soby:

• Vyberte název stylu odrá!ky v nabídce •/123 na listu Styl odstavce z palety Míry. Pokud
to provedete takto, odrá!ka bude umíst na nalevo od odsazení prvního  ádku odstavce,
vzdálená o hodnotu Odstup.

• V nabídce •/123 na listu Styl odstavce z palety Míry vyberte název stylu osnovy, kter!
pou!ívá styl odrá!ky. Tímto zp sobem bude pozice odrá!ky nastavena stylem osnovy. Dal"í
informace, viz "Práce se styly osnovy".

• P i a te styl odrá!ky k odstavcové p edloze stylu a poté aplikujte tuto p edlohu stylu na
text. Dal"í informace, viz "Styly odrá"ky,  íslování, osnovy a p edlohy styl ".

Práce se styly  íslování

Styl  íslování popisuje, jak má  íslo vypadat, jak! formát má mít, jak daleko má b!t umíst no
od textu a jak má b!t zarovnáno.

P i vytvá ení stylu  íslování zvolte Upravit > Styly odrá"ky,  íslování a osnovy a poté
pod tla ítkem Nov! v dialogovém okn  Styly odrá"ky,  íslování a osnovy vyberte Styl
 íslování. Otev e se dialogové okno Upravit styl  íslování.
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Dialogové okno Upravit styl  íslování

Styl zobrazení  ísla vyberte v rozvírací nabídce Styl znaku. Pro formátování  íslování
pomocí stylu textu odstavce zvolte Zd dit z odstavce nebo pro aplikaci textové p edlohy
stylu na  íslování vyberte po!adovanou p edlohu stylu.

V rozvírací nabídce Formát vyberte formát  ísla.

Chcete-li okolo  ísla pou!ít znaky p edpony nebo p ípony, zadejte je do polí P edpona a
P ípona.

Máte-li nastaveno d d ní formátování z odstavce, m !ete zm nit velikost  ísel pomocí pole
Velikost.

Hodnota Odstup upravuje vzdálenost  ísel od odstavce. Vzdálenost m !ete nastavit v
Absolutních jednotkách nebo klepnout na Relativní (v Em) a ur it vzdálenost v jednotkách
em mezer. Mo!nost Relativní (v Em) m !e b!t vhodn j"í, pokud budete pou!ívat styl
 íslování s r zn  velk!m textem.

Zarovnání a odsazení  ísel funguje na stejném principu jako zarovnání a odsazení odrá!ek.
Dal"í informace, viz "Práce se styly odrá"ek".

Styl  íslování m !ete aplikovat t emi zp soby:

• Vyberte název stylu  íslování v nabídce •/123 na listu Styl odstavce z palety Míry. Pokud
to provedete takto,  ísla budou umíst na nalevo od odsazení prvního  ádku odstavce,
vzdálená o hodnotu Odstup.

• V nabídce •/123 na listu Styl odstavce z palety Míry vyberte název stylu osnovy, kter!
pou!ívá styl  íslování. Tímto zp sobem bude pozice  íslování nastavena stylem osnovy.
Dal"í informace, viz "Práce se styly osnovy".

• P i a te styl  íslování k odstavcové p edloze stylu a poté aplikujte tuto p edlohu stylu na
text. Dal"í informace, viz "Styly odrá"ky,  íslování, osnovy a p edlohy styl ".

Chcete-li zm nit po áte ní  íslo  íslování odstavc , zvolte Styl > Formáty, ozna teRestartovat
 íslování a do pole Za átek na zadejte po áte ní  íslo.
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Práce se styly osnovy

Styl osnovy definuje odsazení pro maximáln  dev t vno en!ch úrovní. Styl odrá!ky nebo
 íslování m !ete p i adit ke ka!dé úrovni. M !ete rovn ! zvolit, zda se mají p idat  ísla z
p edchozích úrovní, jako je to mo!né ud lat v n kter!ch typech osnov.

P i vytvá ení stylu osnovy zvolte Upravit > Styly odrá"ky,  íslování a osnovy a poté pod
tla ítkem Nov! v dialogovém okn  Styly odrá"ky,  íslování a osnovy vyberte Styl osnovy.
Otev e se dialogové okno Upravit styl osnovy.

Dialogové okno Upravit styl osnovy

Ka!d! styl osnovy má dev t úrovní, ale nemusíte pou!ít v"ech dev t. Ka!dá úrove  má
odsazení, které m !ete pro danou úrove  specifikovat v poli Odsazení. Odsazení jsou
aplikována kumulativn . Pokud má úrove  1 odsazení 6 pt a úrove  2 má odsazení 6 pt,
odstavec na úrovni 2 je odsazen o 12 pt.

Odsazení styl  osnovy se aplikují k odsazení odstavc . Pokud má odstavec levé odsazení 12
pt a odsazení pro styl osnovy na první úrovni je 6 pt, m l by b!t odstavec na úrovni 1
viditeln  odsazen o 18 pt.

Ka!dá úrove  m !e mít styl odrá!ky nebo  íslování nebo !ádn!. Chcete-li k úrovni p i adit
styl odrá!ky nebo  íslování, vyberte mo!nost ve sloupci Styl odrá"ky nebo  íslování pro
danou úrove .

PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1 | 131

TEXT A TYPOGRAFIE



Tento obrázek ilustruje vztah mezi odsazeními úrovní a odsazeními odrá!ek. Odsazení  íslování
pracuje na stejném principu.

Sloupec Zahrnout ni!"í úrovn /Odd lova  umo! uje zvolit p ipojení  ísel z ni!"ích úrovní
na za átek  ísla a ur it, jak jsou  ísla z r zn!ch úrovní odd lena. Pokud nap íklad ozna íte
toto pole pro úrove  3 a jako odd lova  vyberete te ku, m !e  íslování pro text na úrovni 3
vypadat následovn :

1.3.1 Toto je odstavec na úrovni 3.

1.3.2 Toto je odstavec na úrovni 3.

1.3.3 Toto je odstavec na úrovni 3.

Pokud zahrnete  ísla z ni!"ích úrovní a pou!ijete zarovnání  ísla vlevo nebo na st ed, hrozí
nebezpe í, !e po p idání m !e b!t  íslo del"í ne! definované odsazení  ísla, a potenciáln 
tak dojde k p ekrytí textu. Pro tyto p ípady je k dispozici atribut odstavce Minimální
vzdálenost odrá"ky/ íslování od textu (na listu Styl > Formáty > Formáty). Pokud se
délka  ísla stane v t"í ne! nastavené odsazení  ísla, aplikace p esune text odstavce doprava
tak, aby mezi  íslem a textem byla v!dy dostate ná vzdálenost.
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Pole Minimální vzdálenost odrá!ky/ íslování od textu

Jak je pole Minimální vzdálenost odrá!ky/ íslování od textu pou!ito

Styl osnovy m !ete na text aplikovat dv ma zp soby:

• Vyberte název stylu osnovy v nabídce •/123 na listu Styl odstavce z palety Míry.

• P i a te styl odstavce k odstavcové p edloze stylu a poté aplikujte tuto p edlohu stylu na
text. Dal"í informace, viz "Styly odrá"ky,  íslování, osnovy a p edlohy styl ".
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Styly odrá!ky,  íslování, osnovy a p edlohy styl 

Postup p i azení stylu odrá!ky,  íslování a osnovy k odstavcové p edloze stylu:

1 V dialogovém okn  Upravit odstavcovou p edlohu stylu (Upravit > P edlohy stylu >
Nová nebo Upravit) otev ete kartu Formáty.

2 V rozvírací nabídce •/123 vyberte styl odrá!ky,  íslování nebo osnovy.

P i azení stylu odrá!ky,  íslování a osnovy k odstavcové p edloze stylu

Pokud aplikujete tuto p edlohu stylu na odstavec, aplikuje se rovn ! styl odrá!ky,
 íslování nebo osnovy.

Umíst ní textu v textovém ráme ku

Ní!e uvedená témata popisují n kolik zp sob  nastavování svislého a vodorovného umíst ní
textu v textov!ch ráme cích.

Pou!ití sít  ú a í

QuarkXPress verze 7.0 a star"í obsahují funkci Sí  ú a í. Sí  ú a í byla série neviditeln!ch
vodorovn!ch linek s pravideln!mi rozestupy, které byly umíst ny shora dol  na ka!dé
stránce. Ukotvení odstavc  na sí  ú a í umo! uje vyrovnat ú a í mezi sloupci a ráme ky na
celé stránce a v celém archu.
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V aplikaci QuarkXPress 8.0 byla funkce Sí  ú a í nahrazena funkcí Sí  návrhu. Dal"í
informace, viz "Práce se sít mi návrhu".

Svislé zarovnání textu

V textovém ráme ku je mo!né text svisle zarovnat  ty mi zp soby:

• Naho e: V textov!ch ráme cích zarovnan!ch nahoru jsou  ádky textu umíst ny tak, !e
vrchol prvního  ádku je umíst n na hodnotu v poli První ú a í.

• Na st ed: V textov!ch ráme cích zarovnan!ch na st ed jsou  ádky textu vycentrované mezi
vrcholem prvního ú a í a spodním okrajem textového ráme ku.

• Dole: V textov!ch ráme cích zarovnan!ch dol  jsou  ádky textu umíst ny tak, !e spodní
 ádek je zarovnán se spodním okrajem textového ráme ku.

• Do bloku: V textov!ch ráme cích zarovnan!ch do bloku jsou  ádky textu umíst ny v
ráme ku tak, !e první  ádek je umíst n na hodnotu v poli První ú a í a spodní  ádek je
zarovnán se spodním okrajem textového ráme ku. Ostatní  ádky jsou rovnom rn  vyrovnány
mezi n . P i svislém zarovnávání textu m !ete ur it maximální svislou vzdálenost mezi
odstavci.

Chcete-li pou!ít tuto mo!nost, vyberte polo!ku v rozevírací nabídce Druh (karta Objekt >
Zm nit > Text a sekce > Svislé zarovnání). Pole Mezi ¶ max (k dispozici jen v p ípad , !e
je v rozevírací nabídce Druh zvoleno Do bloku) umo! uje ur it velikost místa, které je
mo!né vlo!it mezi svisle zarovnané odstavce.

Volby zarovnání Na st ed, Dol  a Do bloku jsou ur eny pouze pro obdélníkové textové
bloky a mohou b!t poru"eny p ekr!vajícími objekty.

Specifikace odsazení textu

Odsazení textu ur uje vzdálenostodsazení textu od vnit ních okraj  textového ráme ku.
Chcete-li ur it odsazení textu pro aktivní textov! ráme ek, pou!ijte ovládací prvky pro
nastavení textu (karta Objekt > Zm nit > Text, oblast > Od okraj  rámu). Chcete-li ur it
stejné odsazení od v"ech  ty  stran, ponechte neozna ené pole R zná odsazení a zadejte
 íslo do pole V!ude. Pro ur ení r zn!ch odsazení na v"echny  ty i strany ozna te pole R zná
odsazení a poté zadejte hodnoty do polí Naho e, Vlevo, Dole a Vpravo.

Nastavení pou!ití písma

Chcete-li zobrazit a nahradit písma, otev ete sekci Písma dialogu Pou"ití (nabídkaSlu"by).
V této sekci jsou uvedena v"echna písma pou!itá v aktivním projektu. Chcete-li nahradit
v"echny v!skyty písma, vyberte název písma, klepn te na Nahradit a vyberte náhradní
písmo.

Je-li písmo uvedeno na kart  Písma (Slu"by > Pou"ití) jako [Název písma], kterému
p edchází záporné  íslo, není ve vámi pou!ívaném systému toto písmo pou!ito. Pokud k
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tomu dojde, m !ete nainstalovat pot ebné písmo a znovu otev ít dokument nebo m !ete
pou!ít p íkaz Pou"ití pro vyhledání v!skytu písma a pou!ít jiné písmo.

P evedení textu na ráme ky

Chcete-li p evést zvolen! znak nebo znaky na Bézier v ráme ek, vyberte mo!nost z
podnabídky Objekt > Text na ráme ek.

Chcete-li p evést ozna en! text na nevázané Bézierovy ráme ky, zvolte Objekt > P evést
text na ráme ky > Bez vazby.

Chcete-li p evést ozna en! text na vázané Bézierovy ráme ky, zvolte Objekt > P evést text
na ráme ky > S vazbou.

Pro p evedení celého obsahu textového ráme ku nebo n kolika textov!ch ráme k  na
nevázané Bézierovy ráme ky, zvolte Objekt > P evést text na ráme ky > Konvertovat cel!
ráme ek.

Dal"í informace, viz "Seznámení s Bézierov!mi tvary" a "Pou"ití vázan!ch ráme k ".

V aplikaci QuarkXPress verze 8 nebo nov j"ích m !ete najednou na ráme ky p evád t více
ne! jeden  ádek textu.

Pou!ití obtékání textu

Funkce obtékání textu umo! uje  ídit zp sob, jak!m text obtéká za, okolo a uvnit  objekt 
a obrázk . M !ete ur it, aby text obtékal aktuální objekt, nebo m !ete vytvo it vlastní
obtokové cesty a poté je ru n  upravit.

Obtékání je skv l! zp sob vytvo ení vizuáln  p sobivé stránky.
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Obtékání textu ze v"ech stran objektu

Chcete-li nechat obtékat text ze v"ech stran objektu, vyberte textov! ráme ek nástrojem

Textov! obsah  nebo nástrojem Objekt , zobrazte kartuText dialogu Zm nit (nabídka
Objekt) a ozna te polo!ku Obtékat ze v!ech stran.

Zda text obtéká ze t í nebo ze v"ech stran objektu je ur eno textov!m ráme kem a ne objekty,
které text blokují. Toto je jediná mo!nost obtékání, která p sobí na samotn! textov!
ráme ek. V"echny ostatní zp soby obtékání p sobí na objekt(y) umíst n!(é) p ed textov!m
ráme kem.

Obtékání textu okolo  ar a textov!ch cest

Chcete-li nastavit obtékání textu okolo  ar nebo textov!ch cest, které jsou p ed textov!m
ráme kem, vyberte linku nebo textovou cestu, zvolte Objekt > Obtékání a vyberte polo!ku
z rozevírací nabídky Druh:

• Pro zobrazování textu pod  arou nebo textovou cestou zvolte Není.

• Pro obtékání textu okolo linky nebo textové cesty zvolte Objekt. M !ete nastavit vzdálenost
odsazení textu shora, zdola, zleva a zprava od zvoleného objektu. Je-li zvolen! objekt
textová cesta, druh! text bude obtékat okolo cesty, ne okolo textu na cest .

• Pro vytvo ení upravitelné obtokové cesty zvolte Ru n . M !ete ur it vzdálenost nové cesty
od textu a poté upravit cestu zvolením Objekt > Upravit > Obtékání. Informace o upravení
obtokové cesty, viz "Jemné upravení obtokové cesty" a "Upravení obtokové cesty".

Obtékání textu okolo textov!ch ráme k 

Chcete-li nastavit obtékání textu okolo textového ráme ku, kter! je p ed jin!m textov!m
ráme kem, vyberte p ední textov! ráme ek, zvolte Objekt > Obtékání a vyberte polo!ku
z rozevírací nabídky Druh:

• Pro zobrazování textu za aktivním textov!m ráme kem zvolte Není.

• Pro obtékání textu okolo aktivního textového ráme ku zvolte Objekt. Je-li textov! ráme ek
 ty hrann!, zadejte hodnoty do polí Naho e, Vlevo, Dole a Vpravo pro nastavení odsazení
textu od objektu. Není-li textov! ráme ek  ty hrann!, je zobrazeno pouze jedno pole
Odstup.

Obtékání textu kolem obrázk 

Aplikace pro úpravy obrázk  mohou do obrázk  vlo!it cesty a alfa kanály. Cesta je spojitá
Bézierova k ivka, zatímco alfa kanál je v t"inou obrázek v odstínech "edi. Cesty i alfa kanály
jsou typicky pou!ity pro ur ení  ástí obrázku, které budou zobrazeny, které budou skryty
nebo které budou pr hledné.

Pokud importujete obrázek, kter! má vlo!enou cestu  i alfa kanál, m !ete pou!ít tuto cestu
nebo alfa kanál pro nastavení obtékání textu okolo obrázku. Podrobn ji: Aplikace doká!e
vyhledat cestu nebo kanály a na základn  t chto informací vytvo it obtokové cesty textu.
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Chcete-li nastavit obtékání textu okolo obrázkového ráme ku, kter! je p ed textov!m
ráme kem, vyberte obrázkov! ráme ek, zvolte Objekt > Obtékání a vyberte polo!ku z
rozevírací nabídky Druh:

• Pro zobrazování textu za aktivním obrázkem zvolte Není.

• Pro obtékání textu okolo ohrani ení komponent obrázku zvolte Objekt. Je-li obrázková
komponenta  ty hranná, zadejte hodnoty do polí Naho e, Vlevo, Dole a Vpravo pro
nastavení odsazení textu od objektu. Není-li obrázková komponenta  ty hranná, je
zobrazeno pouze jedno pole Odstup.

• Zvolte Automaticky pro vytvo ení Bézierovy o ezové a obtokové cesty podle nebíl!ch
ploch na obrázku.

• Zvolte Vsazená cesta pro obtékání textu okolo cesty vsazené do obrázku aplikací pro
úpravy obrázk .

• Zvolte Alfa-kanál pro obtékání textu okolo alfa kanálu vsazeného do obrázku aplikací pro
úpravy obrázk .

• Zvolte Neprázdné oblasti pro vytvo ení obtokové cesty podle objekt  obrázku. V závislosti
na hodnot  v poli Práh bude obtoková cesta obíhat tmav! obrázek ve velkém bílém nebo
tém   bílém pozadí (nebo obrácen ).

• Zvolte Stejná jako o ezová pro nastavení obtokové cesty textu na o ezovou cestu zvolenou
v kart  O íznutí.

• Zvolte Hranice obrázku pro obtékání textu okolo  ty hranného "plátna" importovaného
obrázkového souboru. To zahrnuje ve"keré bílé pozadí ulo!ené v originálním obrázkovém
souboru. Chcete-li ur it odsazení textu od ohrani ení obrázku, zadejte hodnoty do polí
Naho e, Vlevo, Dole a Vpravo.

Vnit ní cesta v oblasti Náhled p edstavuje obtokovou cestu a vn j"í obrys p edstavuje
obrázkov! ráme ek.
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Karta Obtékání dialogového okna Obrázek se zobrazen!m náhledem obtékání

Jemné upravení obtokové cesty

Zvolíte-li Automaticky, Vsazená cesta, Alfa-kanál, Neprázdné oblasti nebo Stejná jako
o ezová v rozevírací nabídce Druh (Styl > Obrázek > Obtékání), m !ete pomocí
následujících polí upravit obtokovou cestu:

1 Odstup m ní velikost obtokové cesty. V!sledkem kladn!ch hodnot je v t"í vzdálenost
obtokové cesty od p vodního nastavení, záporné hodnoty zmen"ují plochu obrázku v
obtokové cest .

2 #um umo! uje ur it nejmen"í dovolenou uzav enou cestu. Ka!dá uzav ená cesta men"í ne!
hodnota "umu je ignorována. Hodnoty "umu jsou u!ite né pro vy i"t ní obtokov!ch cest
a upravení t chto cest pro snaz"í v!stup.

3 Hladkost umo! uje nastavit p esnost cesty. Ni!"í hodnota vytvá í komplikovan j"í cestu s
v t"ím po tem bod . Vy""í hodnota vytvá í nep esn j"í cestu.

4 Práh ur uje definování "bílé" barvy. V"echny pixely definované jako "bílé" jsou vylou eny.
Je-li nap íklad hodnota Práh 20% a hodnota "edého pixelu je 20% nebo mén , pixel bude
pokládán za "bíl!" a bude vylou en z obtokové cesty.

Upravení obtokové cesty

Pro nastavení obtokové cesty otev ete Obtékání (Objekt > Upravit). Obtoková cesta se
zobrazí jako purpurov! obrys. Cestu m !ete upravit jako jak!koli jin! Bézier v objekt.

Druhy bod  a úsek  obtokové cesty m !ete zm nit rovn ! v palet  Míry. Chcete-li zm nit
druh bodu na jin!, pou!ijte jedno z t chto tla ítek:

• Symetrick! bod : Symetrick! bod propojuje dv  k ivky a vytvá í spojitou k ivku. V!sledek
je podobn! hladkému bodu, ale táhla k ivky v!dy spo ívají na rovné lince vedoucí bodem
a jsou od bodu v!dy stejn  vzdálená.
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• Hladk! bod : Hladk! bod propojuje dv  k ivky a vytvá í spojitou k ivku. Táhla k ivky
v!dy spo ívají na rovné lince vedoucí bodem, ale jejich délku je mo!né nastavit nezávisle.

• Rohov! bod : Rohov! bod propojuje dv  p ímé linky, p ímou linku a k ivku nebo dv 
nespojité k ivky. U k ivek je mo!né táhly rohového bodu manipulovat nezávisle, v t"inou
pro vytvo ení ostrého p echodu mezi dv ma úseky.

Chcete-li zm nit druh úseku linky, pou!ijte n které z t chto tla ítek:

• Rovn! úsek : Aktivní úsek p evede na p ím!.

• Zak iven! úsek : Aktivní úsek p evede na zak iven!.

Druhy bod  a úsek  m !ete zm nit rovn ! v podnabídce Styl > Druh bodu a úseku.

Práce s textov!mi cestami

Textová cesta je linka, na kterou m !ete p idat text. M !ete ur it, jak je text na cest  umíst n,
nastavit styly textu (nap íklad písmo, barvu a velikost) a tvar nebo styl cesty.

Pro p idání textu na linku nebo cestu zvolte nástroj Textov! obsah  a poklepejte na
linku nebo cestu.

Chcete-li nastavit umíst ní textu na zvolené cest , otev ete kartu Textová cesta dialogového
okna Zm nit (nabídka Objekt) a poté klepn te na tla ítko v oblasti Orientace textu pro
zvolení zp sobu umíst ní textu na cestu. M !ete rovn ! zvolit polo!ku z rozevírací nabídky
Zarovnat text a ur it, která  ást písma je pou!ita k umíst ní znak  na cestu.

Vytvo ení iniciál

Iniciály jsou po áte ní písmena odstavce, která p ekr!vají nejmén  p es dva  ádky od za átku
odstavce. Funkce automatick!ch iniciál zv t"uje po áte ní písmena odstavce a nechá je
automaticky obtékat textem odstavce.  ez a styly odpovídají zbytku odstavce.

Chcete-li na ozna en! odstavec pou!ít iniciály, otev ete kartu Formáty dialogu Styl odstavce
a ozna te Iniciály. Chcete-li ur it, kolik znak  je pou!ito jako iniciály, zadejte hodnotu od
1 do 127 do pole Po et znak . Pro ur ení po tu p ekryt!ch  ádek zadejte hodnotu od 2 do
16 do pole Po et  ádk .
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Iniciály jsou skv l! zp sob jak vizuáln  odli"it text.

Iniciály se nepo ítají v bodech, ale v procentech. Zvolíte-li iniciálu, je její velikost standardn 
100%.

Iniciály m !ete vytvo it rovn ! z karty Styl odstavce palety Míry.

Vytvo ení linek nad a pod odstavcem

Linky jsou  asto pou!ívány nad a pod textem pro odsazení odstavc , pro ozna ení p íbuzn!ch
informací nebo jen pro p idání grafického dopl ku do návrhu stránky. Pro vytvo ení linek
pou!ijte kartu Linky v dialogu Styl odstavce (nabídka Styl).

Pou!ití vázan!ch ráme k 

Do textu m !ete vlo!it ráme ky a linky libovolného tvaru. Díky tomu se pak chovají jako
znaky písma a te ou s textem. To je u!ite né zejména p i p etékání textu, proto!e vázané
objekty p etékají spolu s ostatními znaky textu. Není-li objekt svázán a text p ete e, dojde
ke zm n  polohy textu v  i objektu, co! m !e vyústit v p ekrytí textu.

Vázání ráme k  a linek do textu

Kdy! svá!ete objekt, chová se jako znak v textu. Postup svázání objektu:

1 Vyberte nástroj Objekt  a zvolte objekt, kter! chcete svázat.

2 Zvolte Upravit > Vyjmout nebo Upravit > Kopírovat.

3 Zvolte nástroj Textov! obsah  a vlo!te kurzor na místo, kam chcete objekt vlo!it.

4 Zvolením Upravit > Vlo"it navá!ete objekt na místo v textu.

Vyjmutí, kopírování, vlo!ení a odstran ní vázan!ch ráme k  a linek

Pro zkopírování vázaného objektu zvolte objekt stejn!m zp sobem, jako libovoln! znak
textu, a zvolte Upravit > Vyjmout nebo Upravit > Kopírovat. Chcete-li vlo!it vázan!
objekt, umíst te kurzor na jiné místo a zvolte Upravit > Vlo"it. Pro odstran ní vázaného
objektu vyberte objekt nebo za n j umíst te kurzor a stiskn te klávesu Delete/Backspace.
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Zru"ení vazby ráme k  a  ar

Chcete-li zru"it vazbu objektu, vyberte jej nástrojem Objekta zvolením Objekt >
Kopievytvo te kopii objektu bez vazby — na stránku bude umíst na kopie objektu podle
nastavení v dialogovém okn  Rozmno"it(nabídka Objekt). Poté odstra te vázan! objekt z

textu tak, !e jej ozna íte nástrojem Textov! obsah  a stisknete Delete / Backspace.

Práce s písmy OpenType

OpenType je formát písma pro r zné platformy od spole ností Adobe a Microsoft, kter!
nabízí velké sady znak  a piktogram ,  asto v etn  zlomk , r zn!ch slitk , starodávn!ch
 íslovek a mnohem více. Je-li na text pou!ito písmo OpenType, m !ete vyu!ívat libovoln!
styl vestav n! v daném písmu prost ednictvím dialogového okna Styl textu (Styl >
Typografick!).

Porozum ní rozdíl  mezi znaky a piktogramy vám m !e pomoci v pochopení toho, jak styly
OpenType pracují. Znak je prvek psaného jazyka — velká písmena, malá písmena,  íslovky
a interpunkce jsou ve v"ech jazycích. Piktogram je ve skute nosti obrázek, kter! reprezentuje
znak, t eba v r zn!ch formátech. Nap íklad standardní  íslovka 1 je znak, zatímco starodávná
 íslovka 1 je piktogram. Dal"í p íklad: písmena "f" a "i" vedle sebe jsou znaky, zatímco slitek
"fi" je piktogram.

Ne v!dy existuje mezi znaky a piktogramy p ím! vztah. V n kter!ch p ípadech t i znaky
(nap íklad 1, lomítko a 4) tvo í jeden zlomkov! piktogram. Nebo jeden znak m !e b!t
reprezentován t emi mo!n!mi piktogramy (nap íklad t i r zné symboly ampersandu). Pro
formátování a úpravy m !ete zvolit jednotlivé znaky, bez ohledu na pou!ité piktogramy.

Pou!ití styl  OpenType

V rámci aktuálního písma m !ete na text pou!ít "styl" OpenType pro zobrazení jin!ch,
speciáln  vytvo en!ch piktogram . M !ete nap íklad pou!ít Zlomky pro otev ení speciálních
piktogram  se zlomky, místo abyste manuáln  formátovali zlomky zm nou velikosti a
polohy existujících znak . Podobn  pou!ití Standardních slitk  p edstavuje znaky podle
slitk  dostupn!ch v písmu. (Více informací, viz "Pou"ití slitk ".) M !ete pou!ívat kombinaci
mnoha styl , a koli n které, jako nap íklad Horní index a Dolní index, se vzájemn  vylu ují.

Pro pou!ití styl  OpenType v dialogu Styl textu (Styl > Znaky) a v sekci Upravit styly
textu (Upravit > P edlohy stylu) pro nastavení textov!ch a odstavcov!ch p edloh stylu
klepn te na polo!ku OpenType pro zobrazení styl  a poté pou!ijte za"krtávací pole pro
vybrání styl . Za"krtávací pole, které není dostupné, nebo polo!ka rozevírací nabídky v
hranat!ch závorkách znamenají, !e aktuální písmo tento styl OpenType nepodporuje.
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Styly OpenType dostupné v dialogu Styl textu

Mezi dostupné styly OpenType pat í:

• Standardní slitky: Pou!ití slitk , které jsou ur ené pro zv!"ení  itelnosti a jsou standardn 
pou!ívány.

• M kké slitky: Pou!ití slitk , které nejsou standardn  pou!ívány. Tato funkce zahrnuje slitky,
které mohou b!t pou!ity pro speciální efekty na základ  u!ivatelsk!ch p edvoleb.

• Tabelární  íslice: Pou!ití stejn!ch "í ek pro  íslice.

• Proporcionální  íslice: Pou!ití nestejn!ch "í ek pro  íslice.

• Kapitálky: Pou!ití kapitálek na malé znaky v"ech písem, krom   ínsk!ch, japonsk!ch a
korejsk!ch.

• Malé kapitálky: Pou!ití mal!ch kapitálek na znaky v"ech písem, krom   ínsk!ch, japonsk!ch
a korejsk!ch.

• Obta"ené  íslice: Pou!ití moderních styl   ísel, které se lépe zarovnají s textem, kter! je
cel! psán velk!mi písmeny.

• Star! styl  íslice: Pou!ití stylu nejvhodn j"ího pro  ísla, která jsou integrována do textu.

• Kurziva: Pou!ití kurzívy.

• Zlomky: Pou!ití piktogram  zlomk .

• Ozdobná písma: Pou!ití kaligrafick!ch piktogram .

•  adové  íslovky: Pou!ití piktogram   adov!ch  íslovek.
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• Náhrady záhlaví: Pou!ití piktogram  velk!ch písmen ur en!ch pro titulky, kde jsou pou!ity
velké velikosti písma.

• Kontextové náhrady: Pou!ití alternativních variací piktogram  zalo!en!ch na kontextu
postavení textu vedle sebe.

• Lokalizované formáty: Nahrazení v!chozích formát  piktogram  lokalizovan!mi formami.

• Poloha: Pou!ití piktogram  pro horní index, dolní index, v decké dolní znaky,  itatel a
jmenovatel.

Pou!ití slitk 

Slitky je mo!né pou!ívat dv ma zp soby: P vodním zp sobem nebo metodou OpenType.
P vodní zp sob podporuje standardní slitky, jako fi a fl v PostScriptov!ch písmech. Metoda
OpenType umo! uje p ístup ke standardním slitk m i m kk!m slitk m v písmech OpenType.
Ob  metody jsou pou!ity jako styly textu, co! znamená, !e je m !ete pou!ít na libovoln!
ozna en! text.

• Pro pou!ití slitk  na ozna en! text p vodním zp sobem ozna te funkci Umo"nit slitky na
kart  Typografické palety Míry (nabídka Okno) nebo ozna te pole Slitky v dialogovém
okn  Styl textu dialog box (Styl > Typografické).

• Pro pou!ití slitk  na ozna en! text metodou OpenType ozna te text pou!ívající OpenType
a poté zvolteStandardní slitky v nabídce OpenType na kart  Klasick! nebo Typografické
palety Míry (nabídka Okno). Tím se pou!ijí slitky, jako jsou fi, fl, ff, ffi, ffl, fj, ffj a th —
pokud jsou obsa!eny v písmu. Mimo to m !ete zvolit M kké slitky pro pou!ití mén   ast!ch
slitk , nap íklad ct, sp, st, a fh. Pokud je n která z polo!ek slitk  v hranat!ch závorkách,
pou!ívané písmo OpenType nepodporuje tyto funkce slitk . M !ete rovn ! ozna it
Standardní slitky a M kké slitky v sekci OpenType dialogového okna Styl textu.

P edvolby pro slitky
P edvolby pro slitky m !ete nastavit v oblasti Typografické dialogového okna P edvolby
(QuarkXPress/Upravit > P edvolby > Sestava pro tisk > Typografické):

• Vypnout nad: Hodnota v tomto poli ur uje hodnotu prostrkání nebo vyrovnání, nad
kterou se slitky od sebe rozd lí. Pokud p i standardní hodnot  1 prostrkáte text +1 (1/200
-em mezery), slitky se zkonvertují na standardní písmena.

• Ne "ffi" nebo "ffl": Ozna te toto pole, aby nedocházelo ke slitk m fi a fl ve slovech, jako
jsou nap íklad "office" nebo "waffle", pokud v aktuálním písmu neexistují slitky ffi a ffl.

Práce s paletou Piktogramy

Piktogram je nejmen"í jednotka písma — nap íklad ka!dé velké písmeno obsahuje sv j
vlastní piktogram. Chcete-li si prohlédnout v"echny piktogramy v písmu — zejména písmo
OpenType m !e obsahovat p ibli!n  65 000 piktogram  — musíte zobrazit úplnou mapu
písma. Takovou mapu písma m !ete otev ít v palet  Piktogramy (nabídka Okno). Zde
m !ete vid t v"echny piktogramy ve zvoleném písmu, vid t tu né piktogramy nebo kurzívu,
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poklepáním na piktogram jej vlo!it do textu a ulo!it oblíbené piktogramy pro snadn j"í
p ístup.

Paleta Piktogramy usnad uje práci s velk!mi sadami znak  a písmy v profesionální kvalit .

Chcete-li vid t piktogramy v písmu, otev ete paletu Piktogramy (nabídka Okno) a vyberte
písmo v nabídce Písmo v levém horním rohu. Mo!nosti dostupné v palet  Piktogramy
zahrnují následující:

• Tla ítka Tu n! a Kurziva m !ete pou!ít pro zobrazení tu né a kurzivy verze piktogram ;
není-li v systému aktivní tu ná, kurziva nebo tu ná kurziva varianta písma v systému,
aplikace simuluje tu nou, kurzivu nebo tu nou kurzivu verzi piktogram , jako to ud lá,
pokud zvolíte  ez Tu n! a Kurziva v palet  Míry.

• Chcete-li zobrazit podt ídu piktogram  v písmu, vyberte mo!nost z rozevírací nabídky
Ukázat.

• Pro zobrazení r zn!ch alternativ piktogram  klepn te na zna ku v pravém dolním rohu
bu ky jednotlivého piktogramu.

• Podle pot eby klepn te na palet  na nástroj Lupa pro zv t"ení velikosti piktogramu.

• Pokud pot ebujete Unicode hodnotu piktogramu — nap íklad p i tvorb  HTML — m !ete
ukázat na piktogram pro zobrazení Unicode hodnotu (v "estnáctkovém kódování).

• Pro vlo!ení piktogramu na místo kurzoru poklepejte v palet  Piktogramy na piktogram.

• Pokud  asto pou!íváte ur ité piktogramy daného písma, m !ete ulo!it tyto piktogramy jako
oblíbené pro rychl! p ístup. Pro vytvo ení seznamu oblíben!ch polo!ek klepn te nejd íve
na zna ku vedle Oblíbené piktogramy v palet  Piktogramy (nabídka Okno). Poté jednodu"e
p etáhn te piktogram do prázdné bu ky v sekci Oblíbené piktogramy. Pro odstran ní
oblíbeného piktogramu stiskn te Control+ klepn te / klepn te prav!m tla ítkem na piktogram
a pou!ijte kontextovou nabídku.
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Zobrazení neviditeln!ch znak 

Polo!ka Neviditelné (nabídka Zobrazit) je u!ite ná p i upravování textu nebo finálním
dokon ování typografie, proto!e umo! uje zobrazit b !né "neviditelné znaky", jako jsou
mezery, tabulátory a konce odstavc .

Vlo!ení speciálních znak 

Existují r zné druhy speciálních znak  pro typografické ú ely a pro formátování. Takové
speciální znaky m !ete zadat klávesov!mi p íkazy nebo je m !ete volit v podnabídce Slu"by >
Vlo"it znak. Pokud zobrazíte neviditelné znaky (Zobrazit > Neviditelné), ka!d! znak ze
zobrazen jinak.

Vlo!ení mezery

Chcete-li vlo!it speciální typ mezery — nap íklad em mezeru — na místo kurzoru, zvolte
Slu"by > Vlo"it znak > Speciální > Em mezeranebo Slu"by > Vlo"it znak > Speciální
(tvrdá mezera) > Em mezera. Mo!nosti v podnabídce Tvrdá mezera fungují jako "lepidlo"
mezi dv ma slovy nebo  íslicemi, tak!e nap íklad zabra ují rozd lení dvou "slepen!ch" prvk 
na konci  ádku.

Vlo!ení dal"ích speciálních znak 

Chcete-li vlo!it jin! speciální znak ne! mezeru — nap íklad em linku nebo zástupn! znak
 ísla aktuální stránky — na místo kurzoru, zvolte Slu"by > Vlo"it znak > Speciálnínebo
Slu"by > Vlo"it znak > Speciální (tvrdá mezera).

Specifikace jazyka textu

Nastavením jazyku k textu m !ete specifikovat jazyk, kter! bude pou!it pro d lení a kontrolu
pravopisu. To vám umo! uje kombinovat slova z r zn!ch jazyk  ve stejném odstavci, bez
rizika nesprávného d lení nebo reportování Neznám!ch slov v Kontrole pravopisu
(nabídka Slu"by). Krom  nastavení ur itého jazyka k textu m !ete pou!ít atribut Není,
tak!e slovo nebude d leno ani kontrolováno na pravopis.

Chcete-li pro zvolen! text nastavit jazyk, pou!ijte rozevírací nabídku Jazyk v dialogovém
okn  Styl textu (Styl > Typografické) nebo na kart  Typografické v palet  Míry.

Pou!ití náhradního písma

Je-li zapnuta funkce Náhradní písmo, pak pokud aplikace zjistí, !e v aktuálním písmu není
k dispozici ur it! znak, prohledá aktivní písma v systému, zda n které tento znak neobsahuje.
Je-li nap íklad v míst  kurzoru pou!ita Helvetica a za nete sem importovat nebo vkládat
text obsahující znak Kanji, aplikace m !e pro tento znak pou!ít písmo Hiragino. Pokud
aplikace nenajde písmo obsahující hledan! znak, znak se zobrazí jako ráme ek nebo symbol.
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Funkce Náhradní písmo je implementována jako p edvolba aplikace, co! znamená, !e m !e
b!t pro kopii programu bu  vypnutá nebo zapnutá. Funkce je standardn  zapnutá, ale
pokud ji pot ebujete vypnout, zru"te ozna ení pole Náhradní písmo v sekci Náhradní
písmo dialogového okna P edvolby (QuarkXPress/Upravit > P edvolby).

Více informací o funkci Náhradní písmo, viz "P edvolby — Aplikace — Náhradní písmo".

Importování a exportování textu s mo!ností Unicode

P i importování a exportování textu m !ete vybrat typ kódování. Typ kódování specifikuje
sekvenci bajt , které reprezentují jednotlivé znaky textu. Pokud pracujete s mezinárodním
textem nebo HTML textem, m !ete vybrat vhodné kódování pro zkonvertování v"ech znak 
v souboru do Unicode. Funkce pracuje takto:

• Je-li zvolen soubor s prost!m textem nebo soubor "XPress Tags", dialogové okno Import
obsahuje rozevírací nabídku Kódování. Software se pokusí ur it kódování zvolen!ch
textov!ch soubor  a pou!ije odpovídající typ kódování. Pro text v"ak m !ete vybrat jinou
mo!nost.

• Pokud exportujete do souboru formátu prostého textu nebo formátu "XPress Tags",
dialogové okno Export textu obsahuje rozevírací nabídku Kódování.

• Mo!nost P evod uvozovek pokra uje v konvertování p ím!ch uvozovek na typografické
uvozovky a dvojitá d lení na -em linky.

Práce s pravidly mapování písem

Po otev ení projektu aplikace zkontroluje, zda jsou v"echna písma pou!itá pro texty projektu
dostupná v systému. Pokud nejsou, otev e se upozorn ní Chyb jící písma, ve kterém máte
mo!nost nahradit chyb jící písma za aktivní písma. Tyto náhrady m !ete ulo!it do obecn!ch
"pravidel mapování písma", které mohou b!t automaticky pou!ity p i ka!dém otev ení
projektu.

Chcete-li vytvo it pravidlo mapování písma, otev ete nejd íve projekt, ve kterém jsou
pou!ita chyb jící (neaktivní) písma. Klepnutím na Seznam písem zobrazíte upozorn ní
Chyb jící písma. Tla ítko Nahradit pou!ijte pro vybrání náhradních písem. Poté klepn te
na Ulo"it jako pravidlo. V"echny náhrady zobrazené v upozorn ní Chyb jící písma jsou
ulo!eny jako pravidla, p esto!e jsou zvoleny pouze n které náhrady. Pokud si nahrazování
rozmyslíte, zvolte odpovídající  ádek a klepn te na P vodní. M !ete rovn ! zvolit Soubor >
Vrátit po otev ení  lánku. Tím se znovu zobrazí upozorn ní Chyb jící písma a umo!ní
vám provád t zm ny. (Upozor ujeme, !e zm ny se uplatní pouze v tomto  lánku — nikoli
v n kterém z pravidel, které jste ji! ulo!ili.)

Po vytvo ení pravidla mapování písem je klepnutím na Ulo"it jako pravidlo v upozorn ní
Chyb jící písma pravidlo ulo!eno do p edvoleb va"í kopie aplikace a je pou!ito na v"echny
 lánky. Chcete-li provést zm nu, odstranit nebo sdílet pravidla mapování písem, zvolte
Slu"by > Mapování písem.
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Pro nastavení v!chozího náhradního písma a ur ení, zda se p i otev ení projektu
obsahujícího chyb jící písmo zobrazí upozorn ní Chyb jící písma pou!ijte oblast Písma
(QuarkXPress/Upravit > P edvolby). Dal"í informace, viz "P edvolby — Aplikace — Písma".

Práce se sít mi návrhu

Funkce Sít  návrhu je roz"í ení k funkci Sí  ú a í pou!ívané v aplikacích QuarkXPress a
QuarkCopyDesk verze 7 a star"ích. Funkce Sít  návrhu usnad uje definování sítí a umo! uje
p esn  zarovnat text a objekty na úrovni stránky i textového ráme ku.

Informace o p edvolbách t!kajících se sítí návrhu, viz "P edvolby — Sestava — Vodítka a
sí ".

Seznámení se sít mi návrhu

Sí  návrhu je sada netisknuteln!ch linek pro zarovnání textu a objekt .

Linky sít 
Ka!dá sí  návrhu obsahuje následující linky sít : dolní linku, linku ú a í, st ední linku a
horní linku. K t mto linkám sít  m !ete zarovnat text a objekty.

Sí  návrhu obsahuje dolní linku, linku ú a í, st ední linku a horní linku.

Sít  p edlohy stránky a textového ráme ku
Existují dva druhy standardních sítí návrhu: Sít  p edlohy stránky a sít  textového ráme ku.
Ka!dá stránka a ka!d! textov! ráme ek mají k sob  p i azenu sí  návrhu. Sít  m !ete pro
celou sestavu skr!t nebo zobrazit zvolením Zobrazit > Sít  stránky nebo Zobrazit > Sít 
textového ráme ku.

Sí  návrhu stránky m !ete nastavit po zobrazení p edlohy stránky a zvolení Stránka >
Vodítka a sí  p edlohy. Sí  textového ráme ku m !ete nastavit po zvolení Nastavení sít 
v kontextové nabídce textového ráme ku.
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Stránka se zobrazenou sítí p edlohy stránky a v"emi linkami sít .

Textov! ráme ek se zobrazenou sítí textového ráme ku a v"emi linkami sít .

Dal"í informace, viz "Pou"ití sít  p edlohy stránky."

Chcete-li pou!ívat funkci sí  ú a í, která je k dispozici v aplikaci QuarkXPress a
QuarkCopyDesk 7.x a star"ích, zobrazte ú a í a skryjte ostatní linky sít .

Styly sít 
Styl sít  je pojmenovan! balí ek nastavení popisující sí  — je to vlastn  p edloha stylu pro
sí  návrhu. Styly sít  m !ete aplikovat na textové ráme ky a m !ete je pou!ít jako základ
pro sít  p edloh stránky. Styly sít  m !ete odvozovat z jin!ch styl  sít . Styly sít  jsou
zobrazeny v palet  Styly sít  (nabídka Okno). Dal"í informace, viz "Práce se styly sít ".

Základy pou!ívání sítí návrhu

Následující témata vysv tlují, jak pracovat se sít mi návrhu. Dal"í informace o stylech sít ,
viz "Práce se styly sít ".
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Nastavení sít  p edlohy stránky
Chcete-li nastavit sí  p edlohy stránky, otev ete p edlohu stránky a poté vyberte Stránka >
Vodítka a sí  p edlohy. Otev e se dialog Vodítka a sí  p edlohy.

V dialogu Vodítka a sí  p edlohy nastavte sí  p edlohy stránky.

• V sekci Vodítka okraj  pomocí polí Naho e, Dole, Vlevo a Vpravo nastavte umíst ní okraj 
relativn  k horní, dolní, levé a pravé hran  stránky. Chcete-li synchronizovat hodnoty v
polích Naho e a Dole nebo Vlevo a Vpravo, klepn te na ikonu  et zu vedle polí.

• V sekci Vodítka sloupc  ur ete po et sloupc  na p edloze stránky zadáním hodnoty do pole
Sloupc . Hodnotou zadanou do pole Mezi sloupci definujte mezeru mezi sloupci.

• V poli Rozm ry obsahu je zobrazena plocha mezi vodítky okraj .

• Chcete-li upravit umíst ní a mezery sít , pou!ijte ovládací prvky na kart  Nastavení textu.
Dal"í informace, viz "Sí  návrhu: Karta Nastavení textu".

• Chcete-li upravit zobrazení sít , pou!ijte ovládací prvky na kart  Nastavení zobrazení.
Dal"í informace, viz "Sí  návrhu: Karta Nastavení textu".

• Chcete-li pr b !n  sledovat provád né zm ny, ozna te polo!ku Náhled.

• Chcete-li pou!ít existující nastavení sít  p edlohy stránky, stylu sít  nebo p edlohy stylu,
klepn te na Na íst nastavení. Dal"í informace, viz "Na tení nastavení sít ".
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Nastavení sít  textového ráme ku
Chcete-li nastavit sí  textového ráme ku, stiskn te Control+ klepn te / klepn te prav!m
tla ítkem na textov! ráme ek a zvolte Nastavení sít . Otev e se dialogové okno Nastavení
sít .

Dialogové okno Nastavení sít 

• Chcete-li upravit umíst ní a mezery sít , pou!ijte ovládací prvky na kart  Nastavení textu.
Dal"í informace, viz "Sí  návrhu: Karta Nastavení textu".

• Chcete-li ur it, které linky sít  budou zobrazeny, pou!ijte ovládací prvky na kart  Nastavení
zobrazení. Dal"í informace, viz "Sít  návrhu: Karta Nastavení zobrazení".

• Chcete-li pr b !n  sledovat provád né zm ny, ozna te polo!ku Náhled.

• Chcete-li pou!ít existující nastavení sít  p edlohy stránky, stylu sít  nebo p edlohy stylu,
klepn te na Na íst nastavení. Dal"í informace, viz "Na tení nastavení sít ".

Sí  návrhu: Karta Nastavení textu
Chcete-li ur it velikost, m  ítko a pozici sít  návrhu, pou!ijte ovládací prvky na kart 
Nastavení textu. Karta Nastavení textu se zobrazí v dialogov!ch oknech Vodítka a sí 
p edlohy, Upravit styl sít  a Nastavení sít .

Pokud zapnete Náhled, uvidíte pr b !n  v!sledek provád n!ch zm n.
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Karta Nastavení textu dialogu Vodítka a sí  p edlohy

• Velikost písma: Zadejte velikost, kter! ur uje v!"ku jednotliv!ch linek sít  návrhu.

• Svislé m  ítko: Zadejte procentní hodnotu pro nastavení v!"ky jednotliv!ch linek sít 
návrhu zalo!ené na velikosti písma.

•  ádkování a Proklad: Hodnoty  ádkování a Proklad ur ují mezery linek sít . Mezery mezi
linkami se vypo ítají podle tohoto vzorce: Velikost písma násobena Svisl!m m  ítkem
plus  ádkování rovná se Proklad. Je-li nap íklad Velikost písma 12 pt, Svislé m  ítko
100% a  ádkování je 2 pt, pak Proklad je 14 pt.

• Je-li sí  návrhu zalo!ena na odstavcové p edloze stylu, hodnota Proklad je definována v
p edloze stylu. Hodnota Proklad m !e b!t specifické  íslo nebo, je-li pou!ita hodnota auto,
se odvozuje z hodnoty Autoproklad uvedené na kart  Odstavec dialogového okna
P edvolby (QuarkXPress/Upravit > P edvolby). Informace o p ipojení p edloh stylu ke
styl m sít , viz "Na tení nastavení sít ".

• Poloha sít  ú a í: V této sekci vyberte mo!nost, kterou specifikujete polohu sít  ú a í v síti
návrhu.

Pro ur ení posuvu za átku klepn te v rozevírací nabídce od na Umístit na, zvolte Horní
linka, St ed (nahoru), St ed (dol ) nebo Dolní linka a zadejte do pole procentuální
hodnotu, kterou specifikujete polohu sít  ú a í relativn  k horní, st ední nebo dolní lince.

Pro na tení po átku posuvu z písma klepn te na Na íst z písma a poté zvolte písmo z
rozevírací nabídky. Linka sít  ú a í definovaná pro zvolené písmo ur uje polohu sít  ú a í
pro ka!dou linku sít . Procentuální hodnota zobrazená pod seznamem písem ukazuje vztah
mezi sítí ú a í a dolní linkou v návrhu písma.

• Posuv: Chcete-li nastavit umíst ní první linky sít  návrhu na stránku nebo v ráme ku,
zvolte Horní linka, St ední linka, Ú a í nebo Spodní linka a do pole zadejte míru.

• Nastavit: Klepnutím otev ete dialog Nastavit  ádky mezi ohrani ením pro sít  na
p edlohách stránky. Dal"í informace, viz "Dialog Nastavit  ádky mezi ohrani ením".
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•  ádk  mezi ohrani ením nebo  ádk  v ráme ku: V tomto poli se zobrazí po et linek, které
se vejdou na stránku nebo do ráme ku, v závislosti na v!"e uvedeném nastavení.

Dialog Nastavit  ádky mezi ohrani ením
Dialogové okno Nastavit  ádky mezi ohrani ením (Vodítka a sí  p edlohy > Nastavit)
pou!ijte pro zm nu po tu linek sít , které le!í mezi okraji p edlohy stránky.  ada ovládacích
prvk  z tohoto dialogu se nachází také na kart  Nastavení textu; zm ny se projevují na
obou místech.

Dialog Nastavit  ádky mezi ohrani ením pou!ijte pro nastavení sít  na p edloze stránky.

• Pole  ádk  na stránce  zobrazuje po et  ádk  na stránce. Po provedení zm n se tato hodnota
aktualizuje.

• Klepnutím na + nebo – vedle pole zv!"íte nebo sní!íte po et  ádk  na stránce o jednu. Je-li
nap íklad hodnota  ádk  na stránce 50, hodnota Velikost písma je 12 pt a svislé m  ítko
písma je 100%, po klepnutí na + vedle pole Velikost písma se hodnota  ádk  na stránce
zv!"í na 51 a hodnota Velikost písma se sní!í na 11,765 pt.

• Ukazatel nár stku ukazuje v procentech (od 0 do +1) hodnotu, o kterou se vzorek sít 
nevejde zcela p esn  na stránku. Pokud se sí  vejde p esn , v ukazateli nár stku se zobrazí
0. Pokud se sí  nevejde na stránku p esn , zobrazí se v ukazateli nár stku p ibli!ná hodnota
pom ru zb!vající  ásti.

• Klepnutím na P vodní obnovíte hodnoty ve v"ech polích na stav, kter! zde byl p i zobrazení
dialogového okna.
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Pokud p ed zobrazením dialogového okna zapnete Náhled, uvidíte v!sledek provád n!ch
zm n.

Sít  návrhu: Karta Nastavení zobrazení
Sí  návrhu obsahuje jednotlivé linky, které ozna ují horní, st ední a spodní linku a linku
sít  ú a í. Ovládací prvky v kart  Nastavení zobrazení pou!ijte pro zobrazení nebo skrytí
linek a pro ur ení barvy, "í ky a stylu linky sít . Karta Nastavení zobrazení se zobrazí v
dialogov!ch oknech Vodítka a sí  p edlohy, Upravit styl sít  a Nastavení sít .

Karta Nastavení zobrazení v dialogovém okn  Vodítka a sí  p edlohy.

• Ozna te Ukázat <typ linky sít > pro zobrazení jednotliv!ch typ  linky sít , je-li sí  zobrazena.

• Klepn te na ráme ek Barva pro ur ení barvy jednotliv!ch linek sít .

• V rozevírací nabídce #í ka zvolte "í ku.

• V rozevírací nabídce Styl zvolte styl.

• Pouze dialog Vodítka a sí  p edlohy: Pro ur ení okraj  sít  p edlohy stránky zvolte v
rozevírací nabídce Ukázat sí  polo!ku V rámci ohrani ení, Na stránku nebo Pracovní
plocha.

Na tení nastavení sít 
Postup pou!ití stylu sít , p edlohy stylu nebo sít  p edlohy stránky jako základu pro sí 
p edlohy stránky nebo sí  textového ráme ku:

1 Klepn te na Na íst nastavení v dialogovém okn  Vodítka a sí  p edlohy, Nastavení sít 
nebo Upravit styl sít . Otev e se dialogové okno Na íst nastavení.
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V dialogu Na íst nastavení vyberte styl sít , p edlohu stylu nebo p edlohu stránky.

2 V rozevírací nabídce Ukázat vyberte V!echny, Styly sít , P edlohy stránky nebo
Odstavcové p edlohy stylu.

3 V seznamu vyberte existující styl sít , p edlohu stylu nebo p edlohu stránky a poté klepn te
na OK.

Nastavení z na teného stylu sít , p edlohy stylu nebo p edlohy stránky se zobrazí v
dialogovém okn  Vodítka a sí  p edlohy, Nastavení sít  nebo Upravit styl sít . Po na tení
m !ete tato nastavení sít  upravit.

Styl sít  s na tenou p edlohou stylu "Body Copy"
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Pokud na tete p edlohu stylu pro styl sít , m !ete ozna ením polo!ky Propojit na P edlohu
stylu odstavce <název p edlohy stylu> ur it, !e v"echny budoucí zm ny p edlohy stylu
automaticky aktualizují styl sít . Upozor ujeme, !e ovládací prvky pro písmo a mezery
nejsou dostupné.

Styl sít  s na tenou a propojenou p edlohou stylu "Body Copy"

Práce se styly sít 

Styl sít  obsahuje atributy sít , které m !ete pou!ít do textového ráme ku nebo jako základ
pro sí  p edlohy stránky nebo jiného stylu sít .

Vytvá ení styl  sít 
Pro vytvo ení, upravení, duplikování nebo odstran ní styl  sít  pou!ijte dialog Styly sít 
(Upravit > Styly sít ).
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Dialog Styly sít  pou!ijte pro vytvo ení, upravení, duplikování a odstran ní styl  sít .

Pokud klepnete v dialogu Styly sít  na polo!ku Nov!, Upravit nebo Duplikovat, otev e
se dialogové okno Upravit styl sít .

Dialogové okno Upravit styl sít 

• Chcete-li zadat název stylu sít , zadejte hodnotu do pole Název.

• Chcete-li upravit umíst ní a mezery sít , pou!ijte ovládací prvky na kart  Nastavení textu.
Dal"í informace, viz "Sí  návrhu: Karta Nastavení textu".

• Chcete-li ur it, které linky sít  budou zobrazeny, pou!ijte ovládací prvky na kart  Nastavení
zobrazení. Dal"í informace, viz "Sít  návrhu: Karta Nastavení zobrazení".
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• Chcete-li pou!ít existující nastavení sít  p edlohy stránky, stylu sít  nebo p edlohy stylu,
klepn te na Na íst nastavení. Dal"í informace, viz "Na tení nastavení sít ".

Kdy! vytvo íte styl sít  v dob , kdy není otev en !ádn! projekt, tento styl sít  se stane sou ástí
v!chozího seznamu styl  sít  a bude obsa!en ve v"ech následn  vytvo en!ch projektech.

Pou"ití stylu sít  na textov! ráme ek
Postup pou!ití stylu sít  na zvolen! textov! ráme ek:

1 Zobrazte sít  textového ráme ku ozna ením polo!ky Zobrazit > Sít  textového ráme ku.

2 Pro zobrazení palety Styly sít  ozna te polo!ku Okno > Styly sít .

Paletu Styly sít  pou!ijte pro nastavení styl  sít  v textov!ch ráme cích.

3 V palet  Styly sít  klepn te na název stylu sít .

Znak plus vedle názvu stylu sít  v palet  Styly sít  oznamuje, !e sí  textového ráme ku byla
po aplikování stylu sít  upravena. Chcete-li znovu pou!ít styl sít  a potla it místní
formátování sít  ráme ku, klepn te na Beze stylu a poté klepn te na název stylu sít  (nebo
stiskn te Option / Alt a klepn te na název upraveného stylu sít ).

Pou!ití sítí návrhu

Po pou!ití sítí návrhu do textov!ch ráme k  nebo nakonfigurování sítí p edlohy stránky
m !ete pou!ívat sít  pro zarovnávání. Na sít  návrhu m !ete zarovnávat objekty vizuáln  a
m !ete zvolit Zobrazit > P ichytit k sítím stránky pro vynucené zarovnání p esouvan!ch
objekt  na sít  p edlohy stránky.

Pou"ití sít  p edlohy stránky
Chcete-li specifikovat sí  p edlohy stránky pro sestavu stránky, aplikujte p edlohu stránky
na stránku projektu.
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Zamknutí textu k síti
Pomocí p edlohy stylu nebo místního formátování odstavce m !ete zamknout text k síti
p edlohy stylu nebo k síti textového ráme ku. Postup zamknutí textu k síti:

1 Pro nastavení zamykání textu v p edloze stylu zvolte Upravit > P edlohy stylu, zvolte
odstavcovou p edlohu stylu, klepn te na Upravit a poté klepn te na kartu Formáty. Pro
nastavení zamknutí textu v odstavci vyberte odstavec a poté zvolte Styl > Formáty.

Karta Formáty dialogového okna Styl odstavce.

2 V kart  Formáty ozna te Zamknout k síti.

3 Pro ur ení sít , ke které se text zamkne, zvolte v první rozevírací nabídce pod Zamknout
k síti polo!ku Sí  stránky nebo Sí  textového ráme ku.

4 Pro ur ení linky sít , ke které se text zamkne, zvolte v druhé rozevírací nabídce pod
Zamknout k síti polo!ku Horní linka,St ední linka, Ú a í nebo Dolní linka.

P ichycení objekt  k síti návrhu
M !ete nastavit, aby se objekty p ichycovaly k linkám sít  p edlohy stránky. Po zm n 
velikosti textového ráme ku jej m !ete p ichytit k síti textového ráme ku.

Pro p ichycení k lince sít  p edlohy stránky zobrazte p edlohu stránky (Zobrazit > Sí 
stránky) a poté zvolte Zobrazit > P ichytit k sítím stránky.
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Pole Dosah magnetu v oblasti Vodítka a sí  dialogového oknaP edvolby umo! uje zm nit
standardní 6pixelovou vzdálenost, na kterou jsou objekty p itahovány k sítím stránky,
pokud je zvoleno P ichytit k sítím stránky (nabídka Zobrazit).

Chcete-li objekt p ichytit k lince sít  textového ráme ku po zm n  velikosti textového
ráme ku, zobrazte sí  textového ráme ku a zm  te velikost ráme ku.

Zarovnání sítí
Postup zarovnání sít  textového ráme ku na sí  p edlohy stránky nebo na vodítko:

1 Zkontrolujte, zda jsou ozna ena pole Zobrazit > Vodítka, Zobrazit > Sít  stránky a
Zobrazit > Sít  textového ráme ku.

2 Zvolte nástroj Objekt .

3 V textovém ráme ku klepn te na linku sít  a poté p etáhn te ráme ek. Uv domte si, !e i kdy!
pohybujete linkou sít , stále je zobrazena p vodní poloha ráme ku. Zvolenou linku sít 
m !ete zarovnat s jinou linkou sít  v textovém ráme ku, linkou sít  p edlohy stránky nebo
vodítkem. (Viz poznámky k "Náhledu p i p etahování" ní!e.)

Náhled p i p etahování umo! uje vid t obsah p etahovaného objektu. Zvolené linky sít  se
v"ak p i aktivním náhledu p i p etahování nezobrazí.

Práce se zav "en!mi znaky

Sady zav "en!ch znak  upravují zav !enou interpunkci i zarovnání k okraj m. Zarovnání k
okraj m umo! uje zav sit znaky  áste n  mimo okraje, a vytvo it tak vizuáln  jedine né
zarovnání textu k okraji. Zav "ená interpunkce umo! uje zav sit interpunk ní znaménka
zcela mimo okraj, tak!e text je zarovnán k okraji na za átku nebo na konci  ádku textu.
Nap íklad uvozovky v první ukázce ní!e jsou zav "eny mimo lev! okraj textu. To umo! uje
zarovnat první znak první  ádky stejn , jako  ádky textu pod ním. Uvozovky v druhém
p íkladu ní!e jsou zav "eny mimo prav! okraj.

Levé uvozovky v této ukázce jsou zav "en!m znakem zep edu.
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Pravé uvozovky v této ukázce jsou zav "en!m znakem zezadu.

M !ete vytvo it vlastní t ídy zav !en!ch znak  a sady zav !en!ch znak  nebo m !ete pou!ít
v!chozí t ídy a sady, které jsou od v!robce p ipraveny v aplikaci. T ída zav "en!ch znak 
je skupina znak , které musí v!dy viset mimo okraj nebo musí b!t vsazeny za okraj o stejnou
procentuální hodnotu. Sada zav "en!ch znak  je skupina t íd zav "en!ch znak . Sadu
zav "en!ch znak  m !ete pou!ít pro aplikaci jedné nebo n kolika t íd zav "en!ch znak  na
odstavce.

Chcete-li zobrazit, upravit, duplikovat a odstranit sady a t ídy zav "en!ch znak , pou!ijte
dialogové okno Zav !ené znaky (Upravit > Zav !ené znaky).

Dialogové okno Zav "ené znaky

Sady zav "en!ch znak  jsou ozna eny ikonou . T ídy zav "en!ch znak  jsou ozna eny

ikonou .

Pokud ve st ední sekci dialogového okna zvolíte sadu zav "en!ch znak , ve spodní sekci se
zobrazí t ídy zav "en!ch znak , které pat í do této sady. Jestli!e ve st ední sekci zvolíte t ídu,
ve spodní sekci se zobrazí sady, do kter!ch zvolená t ída pat í, spolu s atributy zvolené
t ídy.

Chcete-li porovnat sady nebo t ídy zav "en!ch znak , vyberte v dialogovém okn  Zav !ené
znaky dv  t ídy nebo sady a stiskn te Option / Alt. Text na tla ítku P idat se zm ní na
Porovnat.
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Vytvo ení t íd zav "en!ch znak 

Dialog Upravit t ídu zav !en!ch znak (Upravit > Zav !ené znaky > Nov! > T ída)
pou!ijte pro specifikování znak , které budou obsa!eny ve t íd  zav "en!ch znak , procenta
zav "ení a toho, zda se jedná o t ídu zav "ení zep edu nebo zezadu.

Dialogové okno Upravit t ídu zav "en!ch znak 

Do sekce Znaky zadejte znaky. Poté v rozevírací nabídce Zav !ení vyberte procentní
hodnotu zav "ení. Hodnota procenta zav !ení ur uje, kolik procent "í ky piktogramu bude
v!dy p e nívat p es okraj nebo kolik procent "í ky piktogramu bude vsazeno dovnit . Pokud
nap íklad zvolíte –50%, znaky v t íd  znak  budou o polovinu "í ky piktogramu vsazeny
dovnit . Pokud zvolíte 100%, znaky v t íd  znak  budou viset mimo okraj o celou "í ku
piktogramu.

Poté zvolte, zda je t ída znak  Zep edu nebo Zezadu. Znaky ve t íd  Zep edu visí p es
po áte ní okraj. Znaky ve t íd  Zezadu visí p es koncov! okraj.

Po ulo!ení t ídy zav "en!ch znak  do sady zav "en!ch znak  m !ete ozna it Náhled pro
zobrazení zm n upraven!ch t íd zav "en!ch znak .

Vytvo ení sady zav "en!ch znak 

Dialogové okno Upravit sadu zav !en!ch znak (Upravit > Zav !ené znaky > Nov! >
Sada) pou!ijte pro definování t íd zav "en!ch znak , které budou p idány do sady zav "en!ch
znak .
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Dialogové okno Upravit sadu zav "en!ch znak 

Ve st ední sekci dialogového okna jsou zobrazeny v"echny dostupné t ídy zav "en!ch znak ,
které je mo!né p idat do sady zav "en!ch znak . Ozna te pole vedle t íd, které chcete p idat,
zadejte název sady zav "en!ch znak  a poté klepn te na OK.

Chcete-li upravit t ídu zav "en!ch znak  p ed ulo!ením nové sady zav "en!ch znak , zvolte
t ídu a klepn te na Upravit t ídu.

V rámci sady zav "en!ch znak  nem !ete specifikovat jinou hodnotu zav "ení zep edu nebo
zezadu pro jednotliv! znak.

Pou!ití sad zav "en!ch znak 

Chcete-li na text pou!ít sadu zav "en!ch znak , vyberte polo!ku z rozevírací nabídky Sada
zav !en!ch znak  v dialogu Styl odstavce (Upravit > Formáty).

Chcete-li pou!ít sadu zav "en!ch znak  na p edlohu odstavce, zvolte mo!nost z rozevírací
nabídky Sady zav !en!ch znak  z karty Formáty v dialogu Upravit odstavcovou p edlohu
stylu (Upravit > P edlohy stylu > Nová > Odstavec nebo Upravit > P edlohy stylu >
Upravit).
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Obrázky

Do programu QuarkXPress m !ete importovat a vkládat obrázky vytvo ené v aplikacích
pro úpravu fotografií nebo v jin!ch grafick!ch aplikacích. Po vlo!ení obrázku do ráme ku
s ním m !ete provád t n kolik operací, nap íklad m nit jeho polohu, m nit jeho velikost,
p evrátit jej nebo zkosit.

Seznámení s obrázky

Obrázkové soubory se d lí na dv  základní skupiny: Rastrové a objektov  orientované.

Bitmapové obrázky
Bitmapové obrázky (n kdy naz!vané rastrové obrázky) jsou tvo eny jednotliv!mi pixely
(body). Pixely jsou zarovnány do sít , kterou lidské oko spojí v jedin! obraz.

Re"im barev popisuje zp sob reprezentace barev v souboru; bitová hloubka je po et bit 
pou!it!ch pro reprezentování jednotlivého pixelu. Nejjednodu""í re!im barev je 1bitov!
(rovn ! znám! pod ozna ením "pérovka" nebo " ernobíl!"). Mnohem slo!it j"í obrázky,
jako nap íklad fotografie, mají hloubku, proto!e obsahují více pixel , ne! které je mo!né
popsat více úrovn mi "edé nebo barevné "kály.

Rozm ry popisují fyzickou velikost obrázku (nap íklad 3" x 5"). Rozm r obrázkového souboru
je ur en aplikací, ve které je vytvo en, a rozm ry jsou ulo!eny v obrázkovém souboru.

Rozli!ení je po et pixel  (bod ) zobrazen!ch v obrázku na jednom palci. Rozli"ení je závislé
na rozm ru. Jin!mi slovy —pokud zm níte rozm ry obrázku, zm níte rovn ! jeho rozli"ení.
Vezm me nap íklad obrázek s rozli"ením 72 dpi o rozm ru 1" x 1". Pokud po naimportování
tento obrázek zv t"íte na 200%, jeho efektivní rozli"ení klesne na 36 dpi, proto!e pixely
jsou zv t"eny. Chcete-li zjistit efektivní rozli"ení importovaného obrázku, pou!ijte pole

Efektivní rozli!ení  na kart  Klasick! palety Míry.

Objektov  orientované obrázky
Objektov  orientované obrázky obsahují informace, které popisují zp sob vykreslení, pozice
a atributy geometrick!ch objekt . Poté m !ete zmen"it, zv t"it, roztáhnout a otá et tyto
obrázky, ani! byste museli dávat pozor na jejich vzhled — objektov  orientované obrázky
vypadají hladce, bez ohledu na zm nu jejich velikosti, proto!e nejsou tvo eny pixely.
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O objektov  orientovan!ch obrázcích se  asto hovo í jako o formátu vektorového souboru,
proto!e pro popis jejich tvaru pou!ívají vektory (vzdálenost a sm r).

Podporované typy obrázkov!ch soubor 

Typ souboru ur uje, jak jsou formátovány informace obrázku. Následuje seznam formát 
soubor  podporovan!ch aplikací QuarkXPress:

• Adobe Illustrator (AI): Nativní formát souboru pro Adobe Illustrator. Importované soubory
Adobe Illustrator 9 jsou funk n  ekvivalentní s importovan!mi soubory PDF. P i importování
souboru Adobe Illustrator 8 jsou zahrnuta ve"kerá EPS data v souboru. Nem !ete importovat
soubory Adobe Illustrator ulo!ené ve verzi 7 nebo star"í.

• BMP(Bitmapa): Rastrov! obrázkov! soubor nejvíce pou!ívan! na platform  Microsoft
Windows.

• DCS 2.0 (Desktop Color Separations): EPS soubor ulo!en! jako jedin! soubor, kter! m !e
obsahovat v!ta!kové pláty (C-Azurová, M-Purpurová, Y-$lutá, K- erná) i pláty p ím!ch
barev a hlavní obrázek. Soubor DCS 2.0 je p edem separován, tak!e jej lze tisknout rychleji
ne! standardní EPS. Hlavní obrázek je pou!it pro kompozitní tisk. Soubor DCS 2.0 m !e
obsahovat bitmapu a objektov  orientované informace. Formát DCS 2.0 podporuje barevné
modely bitmapy, p ímé barvy a CMYK. DCS 1.0 — rovn ! znám! jako "p tisouborov!
formát" — obsahuje p t samostatn!ch soubor : Soubory plát  C-Azurová, M-Purpurová,
Y-$lutá a K- erná a hlavní soubor.

• EPS (Encapsulated PostScript): Obvykle pou!ívan! formát souboru, kter! podporuje rastrové
i vektorové informace. N které soubory EPS nemají náhled. Po importu souboru EPS, kter!
nemá náhled, se v obrázkovém ráme ku zobrazí text "PostScript obrázek" a název souboru.
Pokud v"ak po"lete obrázek na v!stupní za ízení PostScript, obrázek se vytiskne. Chcete-li
zviditelnit náhled, vyberte polo!ku Generovat v rozevírací nabídce Náhled dialogu
P edvolby (nabídka Upravit) a poté znovu naimportujte obrázek.

• GIF(Graphics Interchange Format) : Formát bitmapového souboru, kter! podporuje 8bitové
indexované barvy, pr hlednost a animace.

• JPEG (Joint Photographic Experts Group): Formát se ztrátovou kompresí. Ztrátová komprese
je metoda, která zp sobuje ztrátu dat a mo!né zhor"ení kvality obrázku. Ztrátová komprese
 asto produkuje men"í velikosti soubor  ne! bezeztrátové komprese.

• PDF (Portable Document Format): Vlastnick! formát vyvinut! spole ností Adobe Systems,
Inc. pro usnadn ní p enosu soubor . Do programu QuarkXPress m !ete importovat soubory
PDF a! do verze 1.7.

• PICT: Formát platformy Mac OS zalo!en! na p vodních algoritmech QuickDraw. PICT
obsahuje bitmapu a objektov  orientované informace.

• PNG (Portable Network Graphics): Formát bitmapového souboru, kter! podporuje indexované
barvy i spojit  tónované barvy a bezeztrátovou nebo ztrátovou kompresi.

• PSD (Photoshop Document): Vlastnick! formát vyvinut! spole ností Adobe Systems, Inc.
P ípona .psd je v!chozí p ípona pro soubory Adobe Photoshop.
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• SWF: Vlastnick! formát souboru pro vektorovou grafiku vyvinut! spole ností Adobe
Systems, Inc., kter! je pou!it pro animace.

• TIFF (Tagged Image File Format): Formát souboru, kter! umo! uje bezeztrátovou kompresi,
pokud ji zdrojová aplikace podporuje. TIFF m !e obsahovat bitmapu a objektov  orientované
informace a podporuje barevné modely bitmapy, odstín  "edi, RGB, CMYK a indexované
barvy. Tento formát umo! uje zahrnutí vsazen!ch cest a alfa-kanál  i zahrnutí OPI
komentá  .

• WMF (Windows Metafile): Formát souboru platformy Windows, kter! m !e obsahovat
bitmapu a objektov  orientované informace. Je-li obrázek Windows Metafile importován
do programu QuarkXPress na platform  Mac OS, bude zkonvertován na PICT.

Práce s obrázky

QuarkXPress poskytuje "irokou  adu nástroj  pro práci s obrázky.

Importování obrázku

Chcete-li importovat obrázek, prove te jednu z následujících operací:

• Zvolte Soubor > Import.

• Zvolte nástroj Obrázkov! obsah , vyberte obrázkov! ráme ek a poté zvolte Soubor >
Import.

• Zvolte nástroj Obrázkov! obsah , vyberte obrázkov! ráme ek a poté vlo!te obrázek ze
schránky.

• P etáhn te obrázkov! soubor ze souborového systému do obrázkového ráme ku.

• P etáhn te obrázek z jiné aplikace do obrázkového ráme ku.

• Stiskn te Command/Ctrl a p etáhn te obrázkov! soubor ze souborového systému do
textového ráme ku, ráme ku bez obsahu, prázdného obrázkového ráme ku nebo ráme ku,
kter! obsahuje obrázek.

• Stiskn te Command/Ctrl a p etáhn te obrázek z jiné aplikace do textového ráme ku, ráme ku
bez obsahu, prázdného obrázkového ráme ku nebo ráme ku, kter! obsahuje obrázek.

Pokud p etáhnete obsah do ráme ku, kter! ji! obsahuje text nebo obrázek, QuarkXPress
pro p etahovn! obsah vytvo í nov! ráme ek. Chcete-li místo toho zam nit obsah v ráme ku,
stiskn te p i p etahování obsahu do ráme ku Command/Ctrl. Pokud chcete, aby se p i
p etahování obsahu v!dy vytvo il nov! ráme ek, stiskn te p i p etahování Option/Alt.

P i importování obrázku se obrázek naimportuje v plné velikosti, s po átkem (lev! horní
roh) v levém horním rohu ohrani ujícího ráme ku. Je-li zvolen nástroj Obrázkov! obsah

, zobrazí se za ohrani ením ráme ku cel! obrázek.

Po dokon ení importu budete muset zm nit velikost a polohu obrázku, aby se ve"el do
ráme ku.
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P esunutí obrázk 

Obrázky m !ete v jejich ráme cích p esouvat nástrojem Obrázkov! obsah , v dialogu
Zm nit (Objekt > Zm nit) nebo na palet  Míry. P i zvoleném nástroji Obrázkov! obsah

 m !ete klepnout na jakoukoli  ást obrázku, bez ohledu na jeho polohu v ráme ku. Obrázek
m !ete v ráme ku rovn ! "postrkovat" pomocí kláves se "ipkami.

Je-li zvolen nástroj Objekt  p i pou!ívání "ipek v palet  Míry nebo kláves se "ipkami na
klávesnici, místo obrázku v jeho ráme ku se bude posunovat cel! ráme ek. Dal"í informace
o p esouvání obrázk , viz "P esouvání objekt ".

Zm na velikosti obrázk 

Pomocí nástroje Obrázkov! obsah , nabídky Objekt (Objekt > Zm nit), nabídky Styl
nebo palety Míry m !ete m nit velikost obrázk  a zv t"ovat nebo zmen"ovat je. Po
importování obrázku do ráme ku m !ete zvolit Ráme ek podle obrázku a Zv t!it obrázek
do ráme ku z kontextové nabídky (nebo nabídky Styl). Stisknete-li p i m n ní velikosti

obrázku nástrojem Obrázkov! obsah  klávesu Shift, obrázek bude m nit velikost
proporcionáln .

O íznutí obrázk 

Chcete-li zobrazit pouze  ást obrázku, m !ete jej manuáln  o íznout upravením velikosti
ráme ku.

Oto ení nebo zkosení obrázk 

Oto ení obrázk  jim nastavuje jin! úhel v ráme ku, zatímco zkosení obrázku zp sobí jejich
kos! vzhled.

Pro oto ení obrázku zvolte nástroj Obrázkov! obsah  a pohybujte my"í p es n kter! z

rohov!ch úchyt  obrázku. V závislosti na zvoleném rohu se zobrazí ukazatel otá ení .
P eta!ením ukazatele oto íte obrázkem. M !ete rovn ! zadat hodnoty oto ení obrázku do
pole Oto ení obrázku v dialogu Zm nit (Objekt > Zm nit > Obrázek) nebo na palet  Míry
(karta Klasick!).

Pro zkosení obrázku zadejte hodnotu do pole Zkosení obrázku v dialogu Zm nit (Objekt >
Zm nit) nebo na palet  Míry (karta Klasick!).

Barvení a stínování obrázk 

Pomocí palety Barvy (Okno > Barvy), dialogu Zm nit (nabídka Objekt) (Styl > Obrázek)
nebo nabídky Styl m !ete upravit hodnoty barev a sytosti pro stíny a polotóny  ernobíl!ch
obrázk  a obrázk  v odstínech "edi. M !ete rovn ! nastavit barvu na pozadí obrázku a na
na pozadí ráme ku.

• Chcete-li nastavit barvu u  ernobílého obrázku nebo obrázku v odstínech "edi, zvolte ikonu

Barva obrázku  v palet  Barvy a klepn te na název barvy.
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• Chcete-li nastavit barvu na pozadí  ernobílého obrázku nebo obrázku v odstínech "edi,

zvolte ikonu Barva pozadí obrázku  v palet  Barvy a klepn te na název barvy.

P evracení obrázk 

Obsah obrázku m !ete p evrátit zleva doprava a shora dol  pomocí nabídky Styl (Styl >
P evrátit vodorovn  nebo Styl > P evrátit svisle) nebo karty Klasick! na palet  Míry

(klepn te na ikonu vodorovného  nebo svislého p evrácení ).

Zobrazení seznamu, ov  ení stavu a aktualizování obrázk 

QuarkXPress automaticky zobrazí náhled ka!dého importovaného obrázku v nízkém
rozli"ení 72 dpi, p i em! zachová cestu k souboru obrázku a na te si informace vysokého
rozli"ení pro pot eby v!stupu.

Funkce Pou"ití (nabídka Slu"by) umo! uje udr!ovat p ehled o v"ech importovan!ch
obrázcích. Pro pou!ití této funkce zvolte Slu"by > Pou"ití a poté klepnutím na Obrázky
zobrazte okno Obrázky.

Tla ítko Ukázat zobrazí zvolen! obrázek v sestav .

Tla ítko Aktualizovat umo! uje aktualizovat chyb jící nebo upravené obrázky. Chcete-li
aktualizovat upravené obrázky bez v!zvy k potvrzení, stiskn te Option+klepn te/Alt+klepn te
na tla ítko Aktualizovat.

Pro potla ení p enosu obrázku na v!stup zru"te u tohoto obrázku ozna ení ve sloupci Tisk.

Nastavení barev pozadí obrázk 

Pro zv!"ení mo!ností va"eho návrhu s pou!itím obrázk  m !ete upravit barvu ráme ku,
barvu obrázku a barvu pozadí obrázku. Více informací, viz "Barvení a stínování obrázk ".

• Pro "edé pixely jsou kombinovány barvy obrázku a barvy pozadí obrázku.

• Pokud specifikujete r zná krytí pro barvu obrázku a barvu pozadí obrázku, barvy budou
p sobit na sebe vzájemn  a na barvu ráme ku.

Pouze obrázky v odstínech !edi a 1bitové obrázky: Kdy! otev ete projekt z p edchozí verze
programu QuarkXPress, barva ráme ku je mapována do barvy pozadí obrázku, tak!e obrázek
vypadá stejn .

Zachování vlastností obrázku

P i importování obrázku do obrázkového ráme ku — a  ji! obrázkov! ráme ek obsahuje
obrázek nebo ne — m !ete zachovat v"echny vlastnosti obrázku. Pokud nap íklad prázdn!
obrázkov! ráme ek v "ablon  specifikuje, !e obrázek by m l mít zm n nu velikost na 50%
a m l by b!t oto en o 90 stup  , m !ete importovat nov! obrázek a tyto vlastnosti budou
automaticky pou!ity.

Chcete-li importovat obrázek a zachovat vlastnosti specifikované pro ráme ek nebo existující
obrázek, ozna te mo!nost Zachovat vlastnosti obrázku v dialogu Import (nabídka Soubor).
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Práce s o ezov!mi cestami

O ezová cesta je uzav en! Bézier v tvar, kter! ur uje, jaká  ást obrázku bude zobrazena, a
jaká  ást bude pokládána za pr hlednou. O ezové cesty jsou u!ite né zejména p i snaze
izolovat objekt obrázku od jeho pozadí v originálním obrázkovém souboru.

O ezovou cestu m !ete vytvo it jako novou v programu QuarkXPress nebo QuarkCopyDesk
nebo m !ete pro její vytvo ení pou!ít vsazenou cestu  i alfa-kanál. O ezové cesty vytvo ené
v programu QuarkXPress nebo QuarkCopyDesk jsou zalo!eny na obrázkovém souboru ve
vysokém rozli"ení a jsou ulo!eny spolu se sestavou.

O ezová cesta umo! uje ur it, jaké  ásti obrázku budou zobrazeny a jaké budou skryté.

Vytvo ení o ezov!ch cest

Pro vytvo ení nebo p i azení o ezové cesty zvolte Objekt > O íznutí, a poté vyberte mo!nost
v rozevírací nabídce Druh:

• Pro o íznutí obrázku podél ohrani ení ráme ku zvolte Objekt. Zvolení Objekt nevytvo í
o ezovou cestu; pouze se o ízne obrázek podle jeho ráme ku.

• Pro o íznutí obrázku okolo cesty ji! vsazené do obrázkového souboru zvolte Vsazená cesta.
Pokud obrázkov! soubor obsahuje více ne! jednu o ezovou cestu, vyberte cestu v rozevírací
nabídce Cesta.

• Pro o íznutí obrázku okolo alfa-kanálu vsazeného do obrázkového souboru zvolte
Alfa-kanál. Pokud obrázkov! soubor obsahuje více ne! jeden alfa-kanál, v rozevírací
nabídce Alfa vyberte alfa-kanál. Uv domte si, !e o ezová cesta kolem alfa-kanálu vytvo í
ostrou hranu místo prolnutého okraje. Chcete-li dosáhnout polopr hledného prolnutí,
pou!ijte alfa-masku. (Viz "Práce s alfa-maskami.")

• Zvolte Neprázdné oblasti pro vytvo ení o ezové cesty podle objekt  obrázku. V závislosti
na obrázku a na hodnot  v poli Práh bude o ezová cesta obíhat neprázdn! obrázek ve
velkém bílém nebo tém   bílém pozadí (nebo obrácen ). Mo!nost Neprázdné oblasti je
nejú inn j"í, pokud jsou nepot ebné  ásti obrázku mnohem sv tlej"í ne! vlastní objekt (nebo
obrácen ).

• Zvolte Hranice obrázku pro o íznutí obrázku okolo  ty hranného "plátna" importovaného
obrázkového souboru. To zahrnuje ve"keré bílé pozadí ulo!ené v originálním obrázkovém
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souboru. Zadejte hodnoty do polí Naho e, Vlevo, Dolea Vpravo pro ur ení odstup o ezové
cesty od hranic obrázku. Kladné hodnoty zvy"ují odstup a záporné hodnoty odstup sni!ují.

Karta O íznutí dialogu Zm nit

Zelená cesta v oblasti Náhled odpovídá o ezové cest  a modr! obrys odpovídá ráme ku
obrázku.

Pou!ití vsazen!ch o ezov!ch cest

V aplikacích pro úpravy obrázk  m !ete do obrázk  vsadit cesty a alfa-kanály. Pokud obrázek
obsahující tyto informace importujete do programu QuarkXPress, m !ete se k informacím
o cest  a kanálu dostat na kart  O íznutí v dialogu Zm nit nebo na palet  Míry.

Soubory TIFF a PSD mohou obsahovat vsazené cesty a alfa-kanály. Soubory EPS, BMP,
JPEG, PCX a PICT mohou obsahovat pouze vsazené cesty.

Manipulace s o ezov!mi cestami

Chcete-li upravit pou!itou o ezovou cestu, zvolte Objekt > Upravit > O ezová cesta. Poté

vyberte jeden z následujících nástroj : Nástroj Zvolit bod , P idat bod , Odebrat bod

 a Konvertovat bod . Více informací, viz "Nástroje".

S o ezov!mi cestami m !ete manipulovat rovn ! v palet  Míry. Chcete-li zm nit druh bodu
na jin!, pou!ijte jedno z t chto tla ítek:

• Symetrick! bod : Symetrick! bod propojuje dv  k ivky a vytvá í spojitou k ivku. V!sledek
je podobn! hladkému bodu, ale táhla k ivky v!dy spo ívají na rovné lince vedoucí bodem
a jsou od bodu v!dy stejn  vzdálená.

• Hladk! bod : Hladk! bod propojuje dv  k ivky a vytvá í spojitou k ivku. Táhla k ivky
v!dy spo ívají na rovné lince vedoucí bodem, ale jejich délku je mo!né nastavit nezávisle.
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• Rohov! bod : Rohov! bod propojuje dv  p ímé linky, p ímou linku a k ivku nebo dv 
nespojité k ivky. U k ivek je mo!né táhly rohového bodu manipulovat nezávisle, v t"inou
pro vytvo ení ostrého p echodu mezi dv ma úseky.

Chcete-li zm nit druh úseku linky, pou!ijte n které z t chto tla ítek:

• Rovn! úsek : Aktivní úsek p evede na p ím!.

• Zak iven! úsek : Aktivní úsek p evede na zak iven!.

Druhy bod  a úsek  m !ete zm nit rovn ! v podnabídce Styl > Druh bodu a úseku.

Vytvo ení speciálních efekt  s o ezov!mi cestami

R zné mo!nosti na kart  O íznutí vám umo! ují invertovat o ezovou cestu nebo ur it, zda
bude obrázek o íznut pouze podél vn j"ího ohrani ení nebo zda je obrázek obsa!en ve
vlastním ráme ku. M !ete vytvá et speciální efekty, jako nap íklad zpr hlednit viditelné
nebo zviditelnit nepr hledné oblasti, povolit díry na cest , o íznout obrázek podél hran
obrázkového ráme ku nebo odstranit  ásti o ezové cesty, která spadá mimo ohrani ení
ráme ku.

Práce s alfa-maskami

Narozdíl od o ezov!ch cest, které vytvá ejí ostré hrany primárn  pou!ité pro separování
obrázku na pop edí od obrázku na pozadí, alfa-masky mohou obsahovat informace o
pr hlednosti pro jemné prolnutí obrázku na pop edí do obrázku na pozadí. Chcete-li
pracovat s alfa-maskami v programu QuarkXPress, musíte nejd íve vytvo it alfa-masky v
aplikaci pro úpravu obrázk , nap íklad Adobe Photoshop. Poté m !ete pou!ít alfa-masku v
programu QuarkXPress.
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Alfa maska na obrázku plamen  zp sobí, !e text na pozadí se p es plameny zobrazí.

Chcete-li pracovat s alfa-maskami v programu QuarkXPress, musíte je ulo!it do formátu
souboru obrázku, kter! podporuje alfa-kanály.

Pro pou!ití alfa-masky na zvolen! obrázek vyberte alfa-kanál v rozevírací nabídce Maska
na palet  Míry.

Práce s obrázky PSD

Pomocí dopl ku PSD Import m !ete do programu QuarkXPress importovat nativní obrázkové
soubory obsahující vrstvy aplikace Adobe Photoshop. Po importování soubor  m !ete
manipulovat s vrstvami, kanály a cestami ulo!en!mi v souborech Photoshop (PSD). Tato
integrace mezi programy Photoshop a QuarkXPress urychluje vá" pracovní proces, proto!e
nemusíte provád t slu ování vrstev; dochází rovn ! k úspo e místa na disku, proto!e m !ete
pracovat s nativními soubory; a zlep"uje va"i kreativitu poskytnutím vrstev, kanál  a cest.

Je-li zapnut dopln k PSD Import, m !ete pou!ívat Soubor > Import pro importování PSD
souboru do zvoleného obrázkového ráme ku v programu QuarkXPress.

Chcete-li pracovat s vrstvami, kanály a cestami v obrázku, vyberte Okno > PSD Import.
Paletu PSD Import m !ete pou!ít pro nastavení krytí vrstev, práci s barevn!mi kanály a
volbu cest.

Abyste mohli v programu QuarkXPress pracovat s PSD soubory, musíte mít na ten dopln k
PSD Import.
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P íprava PSD soubor 

P i p íprav  obrázk  v programu Photoshop, abyste je mohli pou!ít funkcí PSD Import, si
uv domte t chto n kolik informací:

• Obrázek nemusíte ukládat do jiného formátu souboru, nemusíte tedy slu ovat vrstvy do
jedné.

• Vytvo te alfa-kanály nebo o ezové cesty pro v"echny kontury, které budete chtít obtékat
textem.

• Vytvo te kanály pro plochy, na které budete chtít pou!ít jinou p ímou barvu nebo lak.

• PSD Import neumí z n kter!ch obrázk  p e íst informace o vrstvách — v etn  t ch, které
pou!ívají efekty vrstev. V takovém p ípad  je pak pou!it kompozitní obrázek.

Obrázkové efekty nejsou pro obrázky aplikace Photoshop k dispozici.

PSD Import podporuje soubory PSD v odstínech "edi, RGB, CMYK a indexovan!ch nebo
vícekanálov!ch re!imech.

Práce s vrstvami souboru PSD

Experimentování s vrstvami umo! uje zobrazovat r zné obrázky v kontextu celé sestavy.
Mimo to m !ete upravit pr hlednost vrstvy a vyzkou"et r zné re!imy prolnutí — nap íklad
rozlo!it, zesv tlit a rozdíl — a prohlédnout si, jak se tyto efekty projeví na celkovém vzhledu
sestavy.

Sekci Vrstvy na palet  PSD Import m !ete pou!ít pro zobrazení, skrytí, prolnutí a zm nu
pr hlednosti vrstev v PSD obrázcích. Na palet  PSD Import jsou zobrazeny informace o
zp sobu vytvo ení obrázkového souboru, ale neumo! uje provád ní základních zm n do
obrázkového souboru:

• V palet  Vrstvy nem !ete vytvo it, pojmenovat, kopírovat, duplikovat, zarovnat, zm nit
polohu, odstranit nebo slou it vrstvy.

• Pokud soubor PSD neobsahuje vrstvy, v palet  PSD Import se zobrazí pouze vrstva pozadí.

Prolnutí vrstev PSD
Rozevírací nabídka Re"im prolnutí v sekci Vrstvy umo! uje nastavit, kolik pixel  ze zvolené
vrstvy se prolne s pixely na v"ech vrstvách pod zvolenou vrstvou. Re!imy prolnutí jsou
podobné t m, které jsou k dispozici v aplikacích pro úpravy obrázk : Pat í mezi n 
Vícenásobn!, Zeslabení barvy, Vylou ení a Sytost.

Zobrazení a skrytí vrstev v souboru Photoshop
Zobrazit a tisknout m !ete vrstvy, které jsou zobrazené; skryté vrstvy se nezobrazí na
obrazovce a nelze je tisknout. PSD Import umo! uje skr!t libovolnou vrstvu, v etn  vrstvy
pozadí.

• Pro zobrazení vrstvy klepn te na ikonu prázdného ráme ku nalevo od vrstvy.
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• Pro zobrazení v"ech vrstev stiskn te Option+Shift+klepn te / Alt+Shift+ klepn te na ikonu
prázdného ráme ku.

• Pro skrytí vrstvy klepn te na ikonu oka .

• Pro skrytí v"ech ostatních vrstev, krom  jediné, stiskn te Option+ klepn te / Alt+ klepn te

na ikonu oka .

Pokud zm ny v prolnutí a krytí vrstev zp sobí ne!ádoucí v!sledky, m !ete vrátit vrstvy do
jejich p vodního stavu v importovaném souboru PSD funkcí Vrátit vrstvu nebo Vrátit
v!echny vrstvy v nabídce palety PSD Import.

Upravení krytí na vrstvách v PSD
Nabídka a pole v sekci Vrstvy vám umo! ují nastavit pr hlednost pixel  na zvolené vrstv .
M !ete nastavit pr hlednost od 0% (pr hledné) po 100% (nepr hledné) v p ír stku 1%.

Práce s maskami vrstev
Pokud jsou do soubor  PSD ulo!eny masky vrstev, m !ete zapnout nebo vypnout masky v
sekci Vrstvy palety PSD Import podr!ením klávesy Shift a klepnutím na miniaturu masky
vrstvy.

Práce s kanály souboru PSD

Kanály aplikace Photoshop uchovávají barevné informace o obrázcích. Standardn  mají
obrázky v odstínech "edi a indexovan!ch barvách jeden kanál, RGB obrázky mají t i kanály
a CMYK obrázky mají  ty i kanály. T mto kanál m se  íká v!chozí kanály. Sekci Kanály palety
PSD Import m !ete pou!ít pro zobrazení a skrytí v"ech kanál , ke zm n  hustoty barev a
inkoustu zvoleného kanálu p ímé barvy nebo alfa-kanálu, a pro p i azení p ím!ch barev
ke zvolen!m indexovan!m barvám. Kanál m m !ete nap íklad p i adit speciální efekty,
jako jsou laky, reliéf a vyseknutí.

Zobrazení a skrytí kanál 
Viditelné kanály v importovan!ch PSD souborech se zobrazí na obrazovce a lze je tisknout;
skryté kanály nejsou zobrazeny na obrazovce a nelze je tisknout. Zp sob zobrazení a skrytí
kanál  je stejn! jako u vrstev.

Klepnutím na kompozitní kanál se zobrazí v"echny v!chozí kanály, nap íklad CMYK nebo
RGB.

Upravení kanál  barev a hustoty
Funkci PSD Import m !ete pou!ít pro zm nu barvy, sytosti a hustoty inkoustu libovolného
kanálu p ímé barvy, kanálu masky nebo alfa-kanálu vytvo eného v aplikaci Photoshop.
M !ete p i adit p ímé barvy ke kanál m, které p etiskují kompozitní obrázky, a m !ete
specifikovat hustotu pro zobrazení kanál  na obrazovce a tisk kompozitních barev. (Hodnota
hustoty není relevantní, pokud tisknete v!ta!kové barvy.)
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Kanály specifikované jako maskovací kanály v aplikaci Photoshop jsou importovány jinak,
ne! kanály specifikované jako p ímé barvy. V Photoshopu jsou maskovací kanály p i azeny
k nastavení krytí, zatímco kanály p ím!ch barev jsou p i azeny k nastavení hustoty. Proto!e
PSD Import podporuje hustotu kanálu, maskovací kanály jsou importovány s hustotou
kanálu 0%. Chcete-li vid t maskovací kanály v importovan!ch souborech PSD, musíte
manuáln  zapnout maskovací kanály na kart  Kanály palety PSD Import. Na druhou
stranu, kanály p ím!ch barev zachovávají nastavení hustoty ulo!ená v souboru PSD a jsou
standardn  mapovány do barev aplikace QuarkXPress.

Dialogové okno Mo"nosti kanálu pou!ijte pro upravení barev, sytosti nebo hustoty
inkoustu pixel  v kanálech p ím!ch barev nebo alfa-kanál . Pro zobrazení dialogu Mo"nosti
kanálu poklepejte na kanál v sekci Kanály na palet  PSD Import (nabídka Okno).

Práce s kanály indexovan!ch barev
P i tisku v!ta!k  z programu QuarkXPress pomocí dopl ku PSD Import jsou barvy v obrázcích
s indexovan!mi barvami separovány do re!imu CMYK. Toto nastavení m !ete potla it
vytvo ením p ímé barvy nebo víceinkoustové barvy ( Upravit > Barvy) a p i adit tuto barvu
ke zvolen!m indexovan!m barvám v obrázku. Dopln k PSD Import rovn ! umo! uje vytvo it
p ímé barvy z barev v obrázku s indexovan!mi barvami. Indexované barvy, které nezm níte,
se vyseparují do re!imu CMYK.

Práce s cestami souboru PSD

Dopln k PSD Import m !ete pou!ít rovn ! pro v!b r vsazen!ch cest k ur ení o ezu obrázku
a obtékání textu. Sekce Cesty v palet  PSD Import poskytuje pohodln! p ístup k funkcím
o ezov!ch cest a obtékání textu v programu QuarkXPress

V sekci Cesty m !ete vybírat r zné o ezové cesty pro nastavení kontur k obtékání textu.
Pro vybrání kontury k obtékání textu klepn te na prázdn! ráme ek v prvním sloupci.
Zobrazí se ikona Obtékání textu a text se zalomí okolo kontur o ezové cesty.

Aby do"lo k obte ení textu, musí b!t obrázkov! ráme ek p ed textem. Pokud se text
nezalamuje, vyberte obrázkov! ráme ek a zvolte Objekt > Dát blí" nebo Objekt > Dát
dop edu.

Sekci Cesty m !ete pou!ít rovn ! k nastavení zobrazení obrázku vybráním o ezové cesty
vytvo ené v aplikaci Photoshop. Pro zvolení o ezové cesty klepn te do prázdného ráme ku
ve druhém sloupci. Zobrazí se ikona O ezová cesta a je vid t plocha obrázku uvnit  zvolené
o ezové cesty.

Zm ny provedené do cest v dopl ku PSD Import m !ete odvolat. Cesty se vrátí do svého
p vodního stavu, jak! byl po jejich vytvo ení v importovaném souboru PSD. Provedete to
zvolením Obnovit cestu nebo Obnovit v!echny cesty v palet  PSD Import nebo v
kontextové nabídce.
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Tisk s dopl kem PSD Import

Tisknete-li sestavu pomocí funkce PSD import, m !ete v ka!dém PSD obrázku specifikovat

vrstvy, kanály a cesty které chcete tisknout. Proto!e ikona oka  na palet  PSD Import
 ídí zobrazení i tisk, obrázky se vytisknou tak, jak jsou zobrazeny.

Pokud tisknete sestavu bez spu"t ného dopl ku PSD Import, soubory PSD se vytisknou jako
kompozitní náhledy v nízkém rozli"ení. Informace o vrstvách, kanálech a cestách nejsou
dostupné a obrázek nebude separován.

Pou!ití obrázkov!ch efekt 

Funkce Obrázkové efekty p idává do programu QuarkXPress n kolik b !n  pou!ívan!ch
funkcí pro úpravy obrázk . Díky tomu m !ete provád t komplikované manipulace s obrázky
v rámci kontextu okolní sestavy a nemusíte je upravovat v jiné aplikaci a p epínat tam a
zp t. Obrázkové efekty jsou podrobn  popsány v sekcích "Obrázkové efekty: P izp sobení" a
"Obrázkové efekty: Filtry."

Zm ny provedené ve funkci Obrázkové efekty nejsou destruktivní, co! znamená, !e
neovliv ují p vodní obrázkov! soubor. Místo toho jsou úpravy a filtry ulo!eny do sestavy,
mohou se zobrazit na obrazovce v plném rozli"ení a jsou pou!ity a! p i v!stupu. Pokud
v"ak preferujete ukládání zm n p ímo do obrázkov!ch soubor , Obrázkové efekty umo! ují
i tuto funkci. M !ete selektivn  exportovat obrázky s r zn!mi úpravami, filtry a
transformacemi — v etn  otá ení a o íznutí v programu QuarkXPress — a! po efekty Negativ
a Gaussovské rozost ení poskytované funkcí Obrázkové efekty. P i exportování obrázk 
m !ete rovn ! konvertovat typ souboru a re!im barev nebo specifikovat, zda p epsat zdrojov!
soubor nebo vytvo it nov! (kter! je mo!né automaticky propojit do sestavy).

M !ete aplikovat více efekt  i více stejn!ch efekt , pouze s jin!mi parametry.

Abyste mohli pracovat s obrázkov!mi efekty, musíte mít na ten dopln k Vista.

P i synchronizování obrázku m !ete vlo!it obrázkové efekty, tak!e kdy! p idáte, odstraníte
nebo zm níte efekt, tato zm na bude provedena do v"ech v!skyt  synchronizovaného
obrázku. Pokud p idáte obrázkov! ráme ek do palety Sdílen! obsah (nabídka Okno),
ozna te v dialogu Vlastnosti sdíleného objektu mo!nost Synchronizovat obsah. Poté
nezapome te klepnout na Obsah a atributy. Tím se pou!ijí stejné efekty na stejn! soubor
obrázku v celé sestav .

Práce s obrázkov!mi efekty

Paletu Obrázkové efekty (nabídka Okno) m !ete pou!ít pro experimentování s r zn!mi
efekty. Jednodu"e zvolte importovan! obrázek v libovolném podporovaném formátu
souboru: TIFF (.tif), PNG (.png), JPEG (.jpg), Scitex CT (.sct), GIF (.gif), PICT (.pct nebo .pict),
BMP (.bmp) nebo rastrovan!/Photoshop EPS (.eps).
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Paletu Obrázkové efekty m !ete pou!ít pro p idání efekt  na zvolen! obrázek. Pro pou!ití
efekt  m !ete rovn ! pou!ít podnabídku Styl > Obrázkové efekty > P izp sobení a
podnabídku Styl > Obrázkové efekty > Filtry.

Efekty jsou pou!ity na obrázky v po adí uvedeném v palet  Obrázkové efekty shora dol .
Pro zm nu po adí efekt  je p etáhn te v seznamu nahoru nebo dol .

Vypnutí a odstran ní obrázkov!ch efekt 

Paleta Obrázkové efekty umo! uje do asn  vypnout efekt za ú elem experimentování nebo
trvale odstranit efekty ze seznamu.

• Chcete-li vypnout efekt (bez jeho odstran ní), zru"te u n j ozna ení. Efekty ozna ením nebo
zru"ením ozna ení m !ete zapnout nebo vypnout a experimentovat tak s r zn!mi
kombinacemi.

• Pro trvalé odstran ní efektu jej zvolte a klepn te na Odstranit efekt  nebo stiskn te klávesu
Backspace / Delete.

Zobrazení efekt  p i plném rozli"ení

Funkce Obrázkové efekty zobrazí obrázky podle aktuálního rozli"ení náhledu. Rozli"ení
pro zvolen! obrázek m !ete zm nit vybráním mo!nosti v podnabídce Rozli!ení náhledu
(nabídka Objekt).

Obrázkové efekty: Filtry

Filtry poskytují mo!nosti pro vyhodnocení celého obrázku nebo shluku pixel  a následné
upravení pixel  podle kontextu. Pokud jste seznámeni s filtry nebo efekty z jin!ch aplikací,
budete úsp "ní s pou!itím filtr  i v aplikaci QuarkXPress.

• Filtr Vyhladit detekuje hrany v obrázku a rozost í cel! obrázek, krom  t chto hran. Odstra uje
"um, p i em! zachovává detail. M !e b!t u!ite n! pro odstran ní prachu ze skenovaného
obrázku.

• Filtr Gaussovské rozost ení uhlazuje p echody zpr m rováním pixel  vedle ostr!ch hran
a "rafovan!ch ploch v obrázku. Ozna ením mo!nosti Rozost it obrázek nebo Rozost it
masku m !ete pou!ít tento filtr samostatn  na obrázky a jejich alfa-masky.

• Filtr Doost it porovnává hodnoty pixel  v definované oblasti se specifikovanou prahovou
hodnotou. Pokud má pixel ni!"í kontrast ne! je prahová hodnota, je jeho kontrast zv!"en.

• Filtr Hledat obrysy zv!razní hrany v obrázku tmav!mi  arami proti bílému pozadí.

• Filtr Solarizovat prolíná negativní a pozitivní plochy obrázku a vytvá í fotografick! efekt
solarizace. Pro pou!ití dialogu Solarizovat zadejte hodnotu do pole Práh nebo zatáhn te
za posuvník. Hodnota ur uje, které pixely budou upraveny — pixely s hodnotami ni!"ími
ne! prahová hodnota jsou pokládány za negativní a pixely s vy""ími hodnotami ne!
prahová hodnota za pozitivní. Hodnoty pixel  jsou poté invertovány.
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• Filtr Difúze promíchává pixely, tak!e obrázek vypadá mén  zaost en. Standardn  se tento
efekt pou!ívá na obrázek a masku zvolenou pro obrázek na kart  Objekt > Zm nit >
Obrázek.

• Filtr Reliéf zp sobí, !e  ásti obrázku se budou zdát zvednuté nebo zatla ené.

• Je-li pou!it efekt Reliéf, m !ete ur it sm r, ve kterém bude obrázek vystupovat nebo bude
zatla en, pomocí filtru Efekt reliéfu. Klepnutím na "ipky v dialogu Efekt reliéfu pou!ijete
r zné sm ry. Nap íklad klepnutí na pravou horní "ipku zap sobí efekt, jako byste na objekt
mírn  zprava zatla ili razítko, tak!e obrázek je v tomto sm ru rozmazan!.

• Filtr Detekce obrys  zobrazí pouze hrany obrázku a potla í ostatní barvy. Dialog Detekce
obrys  poskytuje dv  matematické metody pro ur ení hran: Sobel a Prewitt. Metoda Sobel
m !e b!t trochu p esn j"í, proto!e p i v!po tu bere do úvahy více okolních pixel .

• Filtr Kontury tence obtáhne p echody hlavních jasn!ch ploch pro ka!d! barevn! kanál,
tak!e v!sledkem je  ernobíl! obrys obrázku. V!sledek m !ete rovn ! invertovat.

• Filtr P idat !um naná"í na obrázek náhodné pixely, co! simuluje snímání pomocí
vysokorychlostního filmování. Filtr naná"í rovnom rn! vzor na stíny a polotóny a p idává
hlad"í, nasycen j"í vzor do sv tlej"ích  ástí obrázku.

• Filtr Medián redukuje nebo eliminuje vzhled pohybu ve zvolené  ásti obrázku. Efekt
vyhledá pixely podobného jasu a nahradí st ední pixel hodnotou mediánu jasu nalezen!ch
pixel ; pixely, které se znateln  li"í od p iléhajících pixel , z stávají nezm n né.

Obrázkové efekty: P izp sobení

P izp sobení analyzuje pixely v obrázku a mapuje je na jiné hodnoty. Pokud jste seznámeni
s p izp sobením nebo efekty z jin!ch aplikací, budete úsp "ní s p izp sobením i v aplikaci
QuarkXPress.

• Je-li obrázek p íli" sv tl! nebo p íli" tmav!, m !ete pou!ít efekt K ivky pro projasn ní sv tl!ch
odstín , potla ení stín  a p izp sobení jednotliv!ch polotón .

• Pro zjasn ní nebo ztmavení obrázku m !ete jemn  p izp sobit tóny pomocí efektu K ivky.
Namísto omezujícího nastavení stín , sv tl!ch odstín  a polotón  m !ete nastavit jakoukoli
hodnotu ve "kále 0% a! 100% (pro CMYK a odstíny "edi) nebo 0 a! 255 (pro RGB). Povaha
tohoto nástroje vy!aduje více zku"eností a znalostí ne! pou!ívání efektu K ivky.

• Chcete-li provád t jednoduché zm ny do rozsahu tón  obrázku, m !ete pou!ít efekt
Jas/Kontrast pro nastavení tónu jednotliv!ch pixel , místo jednotliv!ch kanál .

• Efekt Vyvá"ení barev pou!ijte pro odstran ní ne!ádoucího barevného závoje nebo pro
opravení p esycen!ch nebo nenasycen!ch barev. Tento efekt m ní celkovou kombinaci
barev v obrázku pro obecné úpravy barvy.

• Efekt Odstín a sytost je ur en pro nastavení celkové intenzity barvy a prosv tlení zvadl!ch
barev, ale obecn  je pou!it jako speciální efekt. Standardn  jsou aktuální hodnoty odstínu
(barevn! závoj), sytosti (intenzita) a jasu (stupe  bílého sv tla) vyjád eny jako nulové
hodnoty.

• Pro napodobení metod star!ch tiskáren pro opravu specifick!ch barev zvolte efekt
Selektivní barva. Tím se zv!"í nebo sní!í mno!ství v!ta!kové barvy ve v"ech základních
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barvách obrázku. Je-li nap íklad jablko p íli" nachové, m !ete z ploch ovliv ujících tento
 erven! efekt odebrat azurovou.

• U obrázk  ur en!ch pro zobrazení na obrazovce (v Sestavách pro web) m !ete nastavit bíl!
bod pomocí efektu Nastavení hodnoty gama. Nastavení bílého bodu upravuje jas obrázku
zobrazeného na obrazovce. Pro pou!ití dialogu Nastavení hodnoty gama upravte polotóny
zadáním nové hodnoty do pole Gama nebo zata!ením za posuvník. Vy""í hodnota vytvá í
celkov  tmav"í obrázek.

P esto!e upravení hodnoty gama umo! uje ovládat zobrazení obrázku, mezi platformami
Windows a Mac OS m !e zp sobovat problémy. Windows pou!ívá pro zobrazení vy""í
hodnotu gama (2,2) ne! Mac OS (1,8), tak!e stejn! obrázek bude ve Windows vypadat
tmav"í.

• Efekt Odbarvit p evádí barevn! obrázek na  ernobíl!, p i em! nechává barevn! re!im a
hodnotu jasu jednotliv!ch pixel  beze zm ny. Nap íklad p i adí stejnou hodnotu  ervené,
zelené a modré pro v"echny pixely v RGB obrázku, aby se obrázek zobrazil v odstínech
"edi.

• Efekt Inverze invertuje hodnoty "edi jednotliv!ch kanál  v obrázku. Tento efekt je doporu en
pro 1bitové obrázky a obrázky v odstínech "edi a v RGB. Proto!e CMYK obrázky obsahují
 ern! kanál, není tento efekt pro CMYK obrázky doporu en. Inverze  erného kanálu v t"inou
zp sobí, !e obrázky jsou z v t"í  ásti  erné nebo z v t"í  ásti bílé.

• Efekt Práh p evádí barevné obrázky na  ernobílé, bez pou!ití odstín  "edi. Zadejte hodnotu
do pole Práh nebo zatáhn te za posuvník; v"echny pixely sv tlej"í ne! prahová hodnota
budou p evedeny na bílou a tmav"í pixely na  ernou.

• Efekt Posterizace upraví úrovn  tón  pro jednotlivé kanály v obrázku, aby vznikly speciální
efekty. Pro pou!ití dialogu Posterizace zadejte novou hodnotu do pole Úrovn  nebo
zatáhn te za posuvník. Nap íklad v!sledkem zvolení p tiúrov ov!ch tón  u RGB obrázku
bude 15 barev (p t pro ka!dou ze t í základních barev).

• Efekt Negativ invertuje jas a odstín CMYK obrázk . Proto!e CMYK obrázky obsahují  ern!
kanál, je pro CMYK obrázky tento efekt doporu en, místo efektu Inverze. Inverze  erného
kanálu v t"inou zp sobí, !e obrázky jsou z v t"í  ásti  erné nebo z v t"í  ásti bílé. Pokud
exportujete obrázek do jiného barevného re!imu (Soubor > Ulo"it obrázek), efekt Negativ
není pou!it.

Ulo!ení a na tení voleb Obrázkov!ch efekt 

Chcete-li rychle a konzistentn  pou!ít stejná nastavení a filtry pro více obrázk , m !ete
nastavení exportovat do souboru voleb. Soubory voleb jsou ulo!eny jako samostatné
soubory s p íponou .vpf.

Chcete-li ulo!it nastavení, pou!ijte efekty na obrázek, ov  te v"echna nastavení a p i
zvoleném obrázku klepn te na p íkaz Ulo"it volby na palet  Obrázkové efekty.

Chcete-li pou!ít ulo!ené volby, vyberte obrázek a klepn te na Na íst volby na palet 
Obrázkové efekty.
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Volby nem !ete upravit. Chcete-li zm nit nastavení v souboru voleb, odstra te existující
soubor voleb a vytvo te nov!.

Standardn  jsou soubory voleb ukládány do slo!ky "Picture Effects Presets" ve slo!ce aplikace.
P i práci s obrázky pomocí palety Obrázkové efekty jsou data obrázku ulo!ena do
vyrovnávací pam ti. Pro p izp sobení slo!ky pro ukládání voleb pou!ijte sekci Obrázkové
efekty dialogu P edvolby (QuarkXPress/Upravit > P edvolby).

Kontrola pou!ití Obrázkov!ch efekt 

Chcete-li snadno zjistit, zda jsou pou!ity funkce Obrázkové efekty, otev ete sekci Vista
dialogu Pou"ití (nabídka Slu"by). Podobn  jako sekce Obrázky i sekce Vista obsahuje
seznam s názvem souboru, umíst ním,  íslem stránky (k í!ek nebo PB ozna ují pracovní
plochu), typem souboru a po tem efekt  pro ka!d! obrázek obsa!en! v sestav .

Viz rovn ! "Ulo"ení obrázkov!ch soubor ".

Ulo!ení obrázkov!ch soubor 

Obrázkové soubory m !ete ulo!it do r zn!ch formát . Ve"keré zm ny provedené v programu
QuarkXPress — v etn  zm n proveden!ch na kart  Obrázek v dialogu Zm nit (nabídka
Objekt) a na palet  Obrázkové efekty (nabídka Okno) — je mo!né ulo!it do zdrojového
souboru obrázku nebo do nového souboru. Pou!ití úprav do zdrojového souboru obrázku
se naz!vá renderování a je v t"inou provád no pro urychlení doby zpracování v!stupu nebo
pro optimalizování soubor , které odesíláte poskytovateli slu!by.

Dialog Mo"nosti exportu obrázku umo! uje nastavit obrázkové efekty, které se mají
pou!ít, a zp sob renderování zvolen!ch obrázk .

Chcete-li exportovat jeden zvolen! obrázek, zvolte Soubor > Ulo"it obrázek > Zvolen!
obrázek. Pro vyexportování v"ech obrázk  v aktivní sestav  zvolte Soubor > Ulo"it obrázek >
V!echny obrázky v sestav . (Upozor ujeme, !e tato mo!nost se pou!ije pouze na
kompatibilní formáty a re!imy barev.) Chcete-li exportovat více ne! jeden zvolen! obrázek
v sestav , vyberte Slu"by > Pou"ití, klepn te na Vista, zvolte obrázky pro export a poté
klepn te na Vykreslit.

P i exportování obrázku m !ete p esn  vybrat, které úpravy chcete ulo!it do jednotliv!ch
obrázk , typ souboru a re!im barev. Mimo to m !ete vybrat, zda p epsat originální soubor
obrázku nebo vytvo it nov! soubor. Pro nahrazení originálního souboru ozna te P epsat
p vodní obrázek.

Ozna te Propojit sestavu s nov!m obrázkem pro ulo!ení nového souboru a nahrazení
odkazu k originálnímu souboru odkazem k novému souboru. Pokud zvolíte renderování
transformací obrázku (nap íklad zm na velikosti, zkosení, o íznutí a oto ení), vlastnosti
obrázkového ráme ku se podle pot eby upraví, aby obrázek vypadal stejn  i po novém
naimportování, jako to bylo p edtím.
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Barva, krytí a vr!ené stíny

QuarkXPress umo! uje vytvá et vlastní barvy, volit barvy z r zn!ch standardizovan!ch
barevn!ch systém  a upravovat barvy. Barvy i sytost m !ete pou!ívat na text i obrázky.
Stejn!m zp sobem jako barvu textu m !ete rovn ! nastavovat i jeho krytí. Pro objekty i
text m !ete pou!ít vr!en! stín.

Seznámení s barvami

Seznámení s p ím!mi a v!ta!kov!mi barvami

N která tisková za ízení umí vytisknout sestavy programu QuarkXPress v plné barv , ale
mnoho tiskov!ch prost edí vytvá í v!sledn! tisk pomocí separa ních barevn!ch plát 
reprodukovan!ch barevn!mi inkousty.

Separa ní pláty programu QuarkXPress
V projektu m !ete specifikovat dva typy barev: p ímé barvy a v!ta!kové barvy. Pokud
tisknete stránku, která obsahuje p ímé barvy, QuarkXPress vlo!í v"echny znaky, obrázky
a objekty dané p ímé barvy na v!ta!kov! plát stejné p ímé barvy. Obsahuje-li sestava
objekty, které pou!ívají v!ta!kové barvy, QuarkXPress rozd lí barvu na odpovídající po et
v!ta!kov!ch slo!ek a ka!dou stránku sestavy vytiskne na samostatné pláty pro jednotlivé
barevné komponenty. Pokud va"e stránky obsahují nap íklad objekty, na které byla pou!ita
jedna p ímá barva, i objekty, na které byly pou!ity  ty i v!ta!kové barvy, aplikace vytiskne
p t separa ních plát  pro ka!dou stránku. Budou zahrnovat: v!ta!kov! plát azurové,
purpurové, !luté a  erné barvy plus dal"í plát, kter! bude obsahovat prvky stránky s pou!itou
p ímou barvou.

Tiskové pláty
P i barevném tisku se v komer ních tiskárnách vytvo í tiskov! plát z ka!dé separace p ímé
a v!ta!kové barvy.  ty barevná úloha vy!aduje  ty i tiskové pláty, ka!d! pro tisk jiné barvy,
které spole n  vytvo í v!slednou pln  barevnou stránku.

Specifikování systému barev

Zvolení barvy ze systému barev m !e b!t u!ite né p i komunikaci s komer ní tiskárnou o
barvách v sestav . Dialogové okno Úprava barvy (Upravit > Barvy > Nová) pou!ijte pro
zvolení barvy z následujících model  barev: PANTONE Hexachrome, PANTONE MATCHING
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SYSTEM, TRUMATCH, FOCOLTONE, DIC a TOYO. Barvy ze systém  barev jsou primárn 
pou!ívány v sestavách, které jsou ur ené pro tiskov! v!stup.

TRUMATCH a FOCOLTONE
Systémy barev TRUMATCH a FOCOLTONE pou!ívají p edem nadefinované barvy, které
se blízce shodují s barvami vyti"t n!mi v barevn!ch vzornících (li"it se mohou v závislosti
na barv  pou!itého papíru,  istot  inkoustu a podobn ).

PANTONE
P i v!ta!kovém tisku s vyu!itím systému PANTONE MATCHING SYSTEM má ka!dá barva
samostatn! plát. Proto!e inkousty barev PANTONE jsou standardizované, uvedené v
katalogu a p edem namíchané, je u nich pln  zaji"t na p esnost barev pro v!sledn! v!stup.

DIC a TOYO
DIC a TOYO jsou systémy p ím!ch barev, které jsou primárn  pou!ívány v Japonsku.

Práce s barvami

N které barvy jsou automaticky obsa!eny v palet  Barvy. Chcete-li pou!ít jiné barvy, musíte
je vytvo it, nebo upravit existující, v dialogovém okn  Barvy. V n m m !ete vytvo it barvy
pomocí barevn!ch kotou  ,  íseln!ch polí nebo systém  barev.

Paleta Barvy

P i vytvá ení  lánku obsahuje jeho paleta Barvy (Zobrazit > Zobrazit barvy) v"echny barvy
z dialogového okna Barvy (Upravit > barvy) aplikace.

V palet  Barvy m !ete vytvo it, upravit a odstranit barvy.
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Dialogové okno Barvy

Dialog Barvy (Upravit > Barvy) slou!í k vytvá ení, úprav , kopírování, odstra ování a
p idávání barev.

V dialogovém okn  Barvy m !ete vytvo it, upravit nebo odstranit definice barev.

Vytvo ení barvy

P i vytvá ení barev m !ete volit z n kolika model  barev a z mno!ství systém  barev. Máte-li
n jaké  asto pou!ívané barvy, m !ete v aplikaci, pokud nejsou otev eny !ádné soubory,
vytvo it barvy do v!chozího seznamu barev. M !ete vytvo it a! 1000 v!chozích nebo
specifick!ch barev. Abyste vytvo ili barvu, otev ete zvolením Upravit > Barvy dialogové
okno Barvy. Poté  klepnutím na Nová otev ete dialogové okno Úprava barvy. Do pole
Název zadejte název a specifikujte model va"í nové barvy.

• RGB: Tento aditivní systém barev je  asto pou!íván sníma i obrazovek nebo barevn!mi
video monitory a pracuje dob e i na webov!ch stránkách. Kombinace  erveného, zeleného
a modrého sv tla vytvá í barvy na obrazovce.

• HSB: Tento barevn! model je  asto pou!íván v!tvarníky, proto!e se podobá postupu p i
jejich b !ném míchání barev. Odstín popisuje barevn! pigment, Sytost p edstavuje mno!ství
barevného pigmentu a Jas ur uje mno!ství  erné v barv .

• LAB: Tento barevn! prostor je vytvo en tak, aby byl nezávisl! na r zn!ch interpretacích
zp soben!ch v!robci monitor  nebo tiskáren. Barevn! model LAB, rovn ! naz!van! barevn!
prostor LAB, je standardní t írozm rn! model pro reprezentaci barev. Barvy jsou
specifikovány sou adnicí svítivosti (L) a dv ma sou adnicemi chrominance (A pro
zeleno- ervenou) a (B pro modro-!lutou).

• Víceinkoustové: Tento barevn! model je zalo!en na procentuálním vyjád ení odstínu
existujících v!ta!kov!ch a p ím!ch barev.

• CMYK: CMYK je od ítací barevn! model pou!ívan! profesionálními tiskárnami pro
reprodukci barev kombinací azurové, purpurové, !luté a  erné barvy.
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• Barvy pro web nebo pojmenované barvy pro web: Barvy pro web jsou pou!ity pro
zaji"t ní konzistence barev v sestavách pro web.

• Chcete-li zvolit barvu ze systému barev a p idat ji do svého seznamu barev, vyberte jeden
ze standardizovan!ch systém  barev v rozevírací nabídce Model.

Upravení barvy

Chcete-li upravit existující barvu, zvolte Upravit > Barvy, v seznamu Barvy vyberte barvu,
kterou chcete upravit, a poté klepn te na Upravit pro otev ení dialogového okna Úprava
barvy. M !ete rovn ! poklepat na po!adovanou barvu v seznamu Barvy a otev ít tak
dialogové okno Úprava barvy.

Dialogové okno Úprava barvy

Kopírování barvy

Chcete-li zkopírovat existující barvu, zvolte Upravit > Barvy, v seznamu Barvy vyberte
barvu, kterou chcete kopírovat, a poté klepnutím na Kopie otev ete dialogové okno Úprava
barvy pro zkopírovanou barvu.

Odstran ní barvy

Nem !ete sice odstranit n které v!chozí barvy, ale m !ete odstranit jakékoli vámi vytvo ené
nové nebo kopírované barvy. Chcete-li odstranit barvu ze seznamu barev, zvolte Upravit >
Barvy, v seznamu Barvy vyberte po!adovanou barvu a poté klepn te na Smazat.

Importování barev z jiného  lánku nebo projektu

Prost ednictvím dialogového okna Barvy (Upravit > Barvy) nebo p íkazu P idat (Soubor >
P idat) m !ete p idat barvy z jiného  lánku nebo projektu.
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Zm na v"ech v!skyt  jedné barvy za jinou barvu

Chcete-li globáln  zm nit v"echny v!skyty jedné barvy za jinou barvu, m !ete bu  upravit
barvu, kterou chcete zm nit na po!adovanou barvu, nebo zvolte Upravit > Barvy pro
otev ení dialogového okna Barvy, v n m zvolte název barvy, kterou chcete odstranit, a
klepn te na Odstranit.

Pokud globáln  m níte barvu v"ech objekt  a text  na jinou barvu, nezapome te p edtím
ulo!it svou práci. Díky tomu m !ete v p ípad  necht né zm ny na nesprávnou barvu
jednodu"e zvolit Soubor > Vrátit a vy e"it problém bez ztráty va"í práce.

Pou!ití barvy, sytosti a prolnutí

Chcete-li nastavit barvy a sytost barev ráme k , rám  a obrázk , m !ete pou!ít karty Ráme ek
a Rám dialogového okna Zm nit  (Objekt > Zm nit), nebo m !ete pou!ít paletu Barvy
(Zobrazení > Zobrazit barvy).

Pomocí palety Barvy (Zobrazení > Zobrazit barvy) m !ete rovn ! specifikovat prolnutí a
odstíny pozadí.

Pr hledn! ráme ek m !ete nastavit zvolením barvy pozadí Není v rozevírací nabídce Barva
na kart  Rám (Objekt > Zm nit), nebo zvolením Není v palet  Barvy. Je-li ráme ek pr hledn!,
m !ete vid t objekty umíst né za ním. Polo!ku Není byste m li pou!ít jen v p ípad , !e
pot ebujete vid t n jak! objekt za ráme kem. Nepot ebujete-li vid t objekt za ráme kem,
pou!ijte barvu pozadí Bílá.

Barvu m !ete aplikovat na tmavé plochy  ernobíl!ch bitmap a obrázk  v odstínu "edi
zvolením p íkazu Barva (Styl > Barva), pokud je aktivní obrázkov! ráme ek obsahující
obrázek v jednom z t chto formát .

Pou"ití palety Barvy pro aplikování barev
Paletu Barvy m !ete pou!ít pro specifikování barvy pozadí, sytosti, barvy rámu a prolnutí
dvou barev jako pozadí ráme ku.

Pou"ití palety Barvy pro vytvo ení prolnutí
Prolnutí je p echod z jedné barvy do druhé. Paletu Barvy m !ete pou!ít pro ur ení dvou
barev p echodu, jejich sytost, vzorek p echodu a úhel, pod kter!m se relativn  k ráme ku
prolnou. Prolnutí m !e obsahovat libovolné dv  barvy dostupné v projektu.

Pou!ití barev a sytosti na text

Barvy a sytost barev m !ete na text aplikovat  ty mi zp soby:

• Barvu a sytost m !ete nastavit pomocí p íkaz  Styl > Barva a Styl > Sytost.

• M !ete pou!ít paletu Barvy (Zobrazit > Zobrazit barvy).

• Pro aplikování barvy a sytosti barvy na zvolen! text m !ete pou!ít p íkaz Textová p edloha
stylu (Styl > Textová p edloha stylu) a vámi vytvo ené textové p edlohy stylu.
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• M !ete pou!ít dialogové okno Styl textu (Styl > Typografické).

Pou!ití barev a sytosti pro linky

Barvy a sytost je mo!né pro linky nastavit t emi zp soby:

• M !ete pou!ít kartu Linka (Objekt > Zm nit).

• M !ete pou!ít paletu Barvy (Zobrazit > Zobrazit barvy).

• Barvu, sytost a spáru linky m !ete nastavit pomocí p íkaz  Styl > Barva a Styl > Sytost.

Práce s krytím

Krytí je aplikováno na úrovni barvy, tak!e m !ete specifikovat krytí tém   na v"e, na co se
dá aplikovat barva, v etn  první nebo druhé barvy prolnutí. To znamená, !e m !ete mít
r zná krytí pro r zné atributy stejného objektu - nap íklad rám textového ráme ku, pozadí,
obrázek a jednotlivé znaky textu mohou mít r zná krytí. P i ur ování krytí je t eba uvá!it,
jak na sebe jednotlivé objekty vzájemn  p sobí.

Nastavení krytí

Pou!ití krytí je stejn  snadné, jako ur ení sytosti barvy. Kdykoli m !ete vybrat barvu — v
palet  Barvy, v palet  Míry, v menu Styl, v r zn!ch kartách dialogového okna Zm nit
(nabídka Objekt), v dialogovém okn  Styl textu (Styl > Typografické) a podobn  — m !ete
zadat i hodnotu jejího krytí od 0% (pr hledné) do 100% (nepr hledné) v kroku 0,1%.
Chcete-li ur it krytí obrázku, zadejte hodnotu do pole Krytí na kart  Obrázek (Objekt >
Zm nit).

Nastavení krytí pro skupiny

Uv domte si, !e kdy! p es sebe umístíte objekty s r zn!m krytím barev, barvy jsou
zkombinovány a mohou zp sobit nahromad ní inkoustu. Pokud nap íklad umístíte !lut!
ráme ek s 30% krytím p ed ráme ek s azurovou barvou se 100% krytím, p ední ráme ek se
stane sv tle zelen!.

Tuto funkci m !ete ovládat seskupováním objekt  a nastavením krytí pro skupiny, místo
nastavováním krytí jednotliv!ch objekt . Provádí se to pomocí pole Seskupit nepr hledné
na kart  Skupina dialogového okna Zm nit (nabídka Objekt). V závislosti na po!adovaném
efektu m !ete vrátit hodnotu pole Krytí pro jednotlivé objekty na 100% (jinak dosáhnete
toho, !e se krytí objektu se te s krytím skupiny).
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U t chto t í seskupen!ch objekt  porovnáváme krytí jednotliv!ch objekt  s krytím skupiny. Vlevo
mají v"echny objekty krytí 50% - objekty vep edu se skládají proti objekt m za nimi. Vpravo
mají v"echny objekty krytí 100%, zatímco krytí skupiny je 50% - celá skupina se skládá proti
barv  pozadí. Objekty ve skupin  v"ak mohou mít nastaveno krytí samostatn , navíc ke krytí
skupiny.

Vytvo ení prolnutí s pr hledností

Místo bílé barvy m !ete vytvo it prolnutí s barvou nastavenou na Není. V palet  Barvy,
nebo v kart  Ráme ek dialogového okna Zm nit (nabídka Objekt), jednodu"e vyberte pro
první nebo druhou barvu prolnutí polo!ku Není.

Správa barev

QuarkXPress zaji" uje produkci p edpokládan!ch barev s nástroji pro správu barev
zalo!en!ch na ICC, které vy!adují drobné vstupy od u!ivatel . Pro odborníky na barvy
v"ak QuarkXPress umo! uje kontrolu nad v"emi aspekty správy barev. Krom  p ímé
implementace správy barev nabízí QuarkXPress skute n  jemnou kontrolu díky náhled m,
které simulují v!stupy na r zn!ch za ízeních.

Nastavení zdroje a nastavení v!stupu

Implementace správy barev v programu QuarkXPress umo! uje odborník m na barvy
vytvo it jemn  propracované "balí ky" nastavení správy barev naz!vané nastavení zdroje
a nastavení v!stupu. Nastavení zdroje samostatn  popisují profily a renderování pro plné
barvy a obrázky v barevn!ch prostorech RGB, CMYK, LAB a odstínech "edi; ur ují zdrojové
barevné prostory pro pojmenované barvy; a indikují podkladové barevné prostory pro
inkousty. Nastavení v!stupu popisují v!stupní profily a barevné modely a konfigurují
mo!nosti kontroly pro simulování r zn!ch typ  v!stupu na obrazovce.

Prost edí správy barev

P i práci m !ete vyu!ít mnoho mo!ností: M !ete pracovat s prov  en!m v!chozím
nastavením, implementovat nastavení zdroje a nastavení v!stupu od odborníka na barvy,
nebo pracovat ve star"ím prost edí správy barev.

Práce ve v!chozím prost edí správy barev
V!chozí nastavení poskytují p esné náhledy a skv l! v!stup ve v t"in  situací. Nemusíte
nic nastavovat, ale chcete-li se na v!chozí nastavení podívat, m !ete v dialogovém okn 
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P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) zkontrolovat profil obrazovky, nastavení zdroje
nebo volby kontroly p ed v!stupem.

Volba p evad  e barev
Rozevírací nabídka P evad   barev  umo! uje zvolit, jak! p evad   barev se pou!ije p i správ 
barev. Mezi dostupné mo!nosti pat í LogoSync CMM, Kodak CMM, Automaticky a
ColorSync (pouze Mac OS).

Polo!ka Kompenzace  erného bodu umo! uje dosa!ení co nejtmav"ího v!stupu  ern!ch
barev u v"ech metod v!stupu.

Volba profilu obrazovky
Okno Obrazovka v sekci Zobrazení obsahuje pou!ívan! profil obrazovky. V!chozí
nastavení - Automaticky - odkazuje na aktuální monitor rozpoznan! systémem Mac OS
nebo Windows. V rozvírací nabídce Profil m !ete vybrat jin! profil. V!chozí profil monitoru
m !ete zm nit, nap íklad máte-li vlastní profil monitoru, nebo pokud p epínáte mezi
p enosn!m a stolním po íta em a chcete simulovat stejné prost edí zobrazení.

Ur ení nastavení zdroje
Okno Mo"nosti zdroje v sekci Správce barev zobrazuje v!chozí nastavení zdroje, V!chozí
QuarkXPress 7.0, které poskytuje nejnov j"í prov  ené prost edí správy barev. Pokud dáváte
p ednost prost edí správy barev z programu QuarkXPress star"ího ne! verze 7.0, m !ete v
rozvírací nabídce Nastavení zdroje zvolit Emulovat star! QuarkXPress.

Ur ení v!chozího nastavení pro m kk! nátisk
Chcete-li ur it v!chozí nastavení v!stupu pro prohlí!ení barev v sestavách pro tisk, vyberte
jednu polo!ku v rozvírací nabídce M kk! nátisk.

Chcete-li ur it v!chozí nastavení v!stupu pro prohlí!ení barev v interaktivních sestavách,
vyberte jednu polo!ku v rozvírací nabídce Export SWF.

Chcete-li ur it v!chozí nastavení v!stupu pro prohlí!ení barev ve webov!ch sestavách,
vyberte jednu polo!ku v rozvírací nabídce Export HTML.

Ur ení renderování
V rozvírací nabídce Renderování jsou zobrazeny metody pou!ité pro p evád ní barev z
jednoho barevného prostoru do jiného. V!chozí nastavení Relativní kolorimetrie zachová
barvy, které jsou ve zdrojové "kále i v cílové "kále. Zm ní se jedin  zdrojové barvy, které
nejsou v cílové "kále. V závislosti na typu zpracovávan!ch úloh - nap íklad, je-li v t"í d raz
kladen na pérovky a barvy Pantone ne! na fotografie - m !ete v rozvíracím menu
Renderování zvolit jinou mo!nost.

Správa barev v obrázcích EPS a PDF pou!ívajících více barevn!ch prostor 
N které EPS a PDF soubory mohou obsahovat prvky, které pou!ívají r zné barevné prostory.
PDF nebo EPS m !e nap íklad obsahovat obrázek, kter! pou!ívá barevn! prostor RGB, a
barvu, která pou!ívá barevn! prostor CMYK. Chcete-li umo!nit programu QuarkXPress

188 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

BARVA, KRYTÍ A VR#ENÉ STÍNY



vhodn  spravovat tyto r zné prvky pomocí ur eného nastavení v!stupu v následn 
importovan!ch obrázcích EPS a PDF, za"krtn te Správa barev vektorov!ch soubor 
EPS/PDF.

Chcete-li spravovat barvy vektor  i v souborech EPS a PDF, které ji! byly importovány do
aktivního projektu, ozna te V etn  stávajících vektorov!ch soubor  EPS/PDF v sestav .

Práce s nastaveními zdroje a v!stupu p ipraven!mi odborníkem na barvy

Pokud odborník na barvy vytvo í vlastní nastavení zdroje a nastavení v!stupu pro va"i
zakázku - nebo dokonce konkrétn j"í pro jednotlivou úlohu  i zákazníky - m !ete tato
nastavení snadno pou!ít prost ednictvím p edvoleb, mo!ností zobrazení, nastavení v!stupu
a Job Jackets. P íklad: pracovníci tiskárny vám mohou poskytnout nastavení, která vám
pomohou zajistit odpovídající v!stup na jejich za ízení.

P idání nastavení zdroje
Jsou-li pro zpracovávan! projekt vytvo ena nastavení zdroje, m !ete tato nastavení zdroje
pou!ít do jin!ch projekt . Pro vyhledání a zvolení nastavení zdroje pou!ijte tla ítko P idat
v dialogovém okn  Nastavení zdroje (Upravit > Nastavení barvy > Zdroj).

Importování nastavení v!stupu
Jsou-li pro vás vytvo ena nastavení v!stupu, naimportujte je v dialogovém okn  Nastavení
v!stupu (Upravit > Nastavení barev > V!stup). Stiskn te tla ítko Import a vyhledejte a
vyberte soubory nastavení v!stupu.

Zvolení nastavení zdroje a nastavení v!stupu
Chcete-li pou!ít vlastní nastavení zdroje a nastavení v!stupu, m !ete je vybrat z r zn!ch
nabídek správy barev takto:

• Zdroje barev: Chcete-li pou!ít vlastní nastavení zdroje, vyberte jej pro sestavu v rozevírací
nabídce Nastavení zdroje v okn  Správce barev dialogového okna P edvolby (nabídka
QuarkXPress/Edit).

• Zobrazení barev: Chcete-li pou!ít vlastní nastavení v!stupu pro kontrolu v!stupu, zvolte
jej v podnabídce V!stup nátisku nabídky Zobrazit.

• Barevn! v!stup: Chcete-li pou!ít vlastní nastavení v!stupu pro tisk nebo ostatní typy
v!stupu, vyberte jej v rozevírací nabídce Nastavení v okn  Barvy dialogového okna Tisk
(Soubor > Tisk).

Práce s nastaveními zdroje a v!stupu v Job Jackets
Vytvo íte-li projekt ze souboru Job Jackets, budou pro vás p idána a zvolena odpovídající
nastavení zdroje a v!stupu. I nadále m !ete importovat, p ipojit a vytvo it dodate ná
nastavení, a vybrat tato nastavení pro zobrazení a v!stup.
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Práce ve star"ím prost edí správy barev

M !ete otev ít projekty z programu QuarkXPress 3.3, 4.x, 5.x nebo 6.x a m !ete se spolehnout
na to, !e se barvy zobrazí a budou odeslány na v!stup jako v!dy p edtím.

M !ete pokra ovat v práci ve star"ím prost edí správy barev z programu QuarkXPress verzí
3.3, 4.x, 5.x nebo 6.x. Pokud si vyberete práci ve star"ím prost edí správy barev, m !ete i
nadále vyu!ívat v!hody funkcí m kkého nátisku v programu QuarkXPress.

Na metody programu QuarkXPress 7 m !ete snadno p ejít zm nou Nastavení zdroje na
v!chozí QuarkXPress 7.0 (nebo vlastní mo!nost) v p edvolbách Správce barev (nabídka
QuarkXPress/Upravit  > P edvolby). Nastavení zdroje je specifické pro sestavu, tak!e
pokud otev ete projekt s více sestavami, m !ete zm nit nastavení zdroje pro ka!dou sestavu.
Poté ov  te, !e pou!ívaná nastavení v!stupu (Upravit > Nastavení barev > V!stup) pou!ívají
v!chozí profily QuarkXPress 7.0 a ne profily z p edchozích verzí.

Kontrola barev na obrazovce (m kk! nátisk)

QuarkXPress poskytuje simulaci na obrazovku, která je dostate n  p esná pro kontrolu
v!stupu. Díky informacím v nastavení zdroje, nastavení v!stupu a dal"ích u!ivatelem
ulo!en!ch nastaveních (nap íklad r zné profily pou!ité na obrázky) se v této simulaci m !ete
podívat, jak bude stejná sestava vypadat po odeslání v!stupu na r zná média a p i r zn!ch
zp sobech tisku.

Chcete-li provést tuto kontrolu, vyberte polo!ku z podnabídky V!stup nátisku v nabídce
Zobrazit. V nabídce se zobrazí v"echna nastavení v!stupu dostupná v sestav , tak!e pokud
jste importovali u!ivatelská nastavení v!stupu od odborníka na barvy, budou zde rovn !
zobrazena. Po vybrání jedné mo!nosti se celá sestava zobrazí v daném barevném prostoru
— v etn  palety Barvy (nabídka Okno) a v"ech barevn!ch vzork  zobrazen!ch v
QuarkXPressu.
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Podnabídka V!stup nátisku (nabídka Zobrazit) poskytuje simulaci, p i které na obrazovce
m !ete vid t, jak budou vypadat barvy na konkrétním v!stupu. Pokud nap íklad hodláte p evést
p ímé barvy na v!ta!kové barvy nebo poslat RGB sestavu na v!stup v odstínech "edi, m !ete
se podívat, jak va"e volba bude vypadat.

Správa barev pro odborníky

I kdy! je QuarkXPress vytvo en tak, aby okam!it  poskytoval skv lé barvy v celém pracovním
procesu, odborník na barvy m !e kdykoli p izp sobit a upravit nastavení správy barev pro
specifické úlohy, za ízení a v!stupní procesy. Pokud rozumíte teorii barev a ve"keré
technologii pou!ité p i správ  barev - nap íklad profil m a renderování - m !ete vytvo it
vlastní nastavení zdroj  a nastavení v!stup , které budou vyhovovat va"emu specifickému
pracovnímu postupu. Nastavení jsou p enosná, tak!e je m !ete sdílet s u!ivateli, aby se
p ede"lo barevnému p ekvapení na obrazovce  i p i tisku.

Vytvo ení nastavení zdroje

Nastavení zdroje popisuje barvy v sestav  tak, jak existují p ed v!stupem. Jin!mi slovy -
odkud barvy pochází. Nastavení zdroje obsahuje profily a renderovací informace pro plné
barvy a obrázky v modelu RGB, CMYK, LAB a stupních "edi. Vedle toho obsahuje informaci
o podkladovém barevném prostoru pro pojmenované barvy (nap íklad v!ta!kové barvy
Pantone) a inkousty (nap íklad azurová, purpurová, !lutá,  erná a víceinkoustové barvy).
M !ete vytvo it nastavení zdroje pro klienty na základ  jejich standardního pracovního
procesu, nebo m !ete vytvo it nastavení zdroje pro specifick! projekt.

Chcete-li zahájit vytvá ení nastavení zdroje, musíte znát n které podrobnosti o hardwaru
a softwaru pou!ívaném v pracovním procesu zákazníka - nap íklad jak! typ digitálního
fotoaparátu a skeneru pou!ívá - a musíte mít k dispozici odpovídající profily. Je rovn !
u!ite né prohlédnout si n které ukázkové projekty, tak!e se seznámíte s jimi pou!ívan!mi
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typy obrázk , barev, inkoust  a p ístroj , jako jsou nap íklad loga, tabulky, grafy, fotografie,
polotóny a v!stupní za ízení SWOP nebo zobrazení pro web.

Pro vytvo ení nastavení zdroje zvolte Upravit > Nastavení barev > Zdroj.

Vytvo ení nastavení v!stupu

Nastavení v!stupu popisuje schopnosti r zn!ch typ  v!stupních za ízení a ur uje, jak se má
zacházet s barvami p i r zn!ch scéná ích v!stupu. O nastavení v!stupu je mo!né uva!ovat
jako o procesu "kam barvy jdou". Nastavení v!stupu specifikuje kompozitní nebo v!ta!kov!
v!stup, re!im v!stupu a v!stupní profil. Nastavení v!stupu m !ete vytvo it pro simulaci
na displeji (pomocí Zobrazení > V!stup nátisku) a pro aktuální v!stupní tisk, PDF nebo
jiné formáty.

Jako u nastavení zdroje musíte i p ed zahájením vytvá ení nastavení v!stupu znát
podrobnosti o typick!ch úlohách, metodách v!stupu a za ízení. Je nap íklad u!ite né znát
název v"ech kompozitních tiskov!ch za ízení a mít odpovídající profily. QuarkXPress
poskytuje v!chozí nastavení v!stupu pro r zné pracovní postupy:

• Stupn  "edi

• Odstíny "edi 100K

• Barevná RGB

• Barevná CMYK

• Kompozitní CMYK a P ímá

• Jak je

• V!ta!ky v za ízení RIP

Pro vytvo ení nastavení v!stupu zvolte Upravit > Nastavení barev > V!stup.

Sdílení nastavení zdroje a v!stupu
Nastavení zdroje a nastavení v!stupu jsou p enosná, tak!e odborníci na barvy je mohou
snadno distribuovat u!ivatel m a pracovním skupinám. Nastavení zdroj  je mo!né p idat
z jin!ch projekt  a nastavení v!stupu je mo!né exportovat jako samostatné soubory a ulo!it
do v!stupních styl . Oba typy nastavení, zdroje a v!stupu, je mo!né sdílet zahrnutím do
Job Jackets. P ed p edáním nastavení pracovním skupinám nebo klient m ov  te nastavení
pro typické úlohy.

• Chcete-li sdílet nastavení, p ipojit nastavení, exportovat nastavení nebo importovat
nastavení, zvolte Upravit > Nastavení barev a upravte odpovídající nastavení.

• Chcete-li nastavení p idat do Job Jackets a specifikovat nastavení zdroje a v!stupu pou!itá
ve struktu e Job Jackets nebo v Job Ticketu, klepn te na tla ítko Roz!í ené nastavení v
dialogovém okn  Správce Job Jacket (nabídka Slu"by), v seznamu vlevo vyberte projekt,
kter! obsahuje nastavení zdroje nebo v!stupu, a poté p etáhn te nastavení zdroje nebo
v!stupu do cílové struktury Job Jackets nebo do Job Ticketu. M !ete rovn ! zvolit styl
v!stupu, kter! obsahuje specifická nastavení v!stupu.
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• Chcete-li pou!ít vlastní nastavení v!stupu pro tisk nebo jiné typy v!stupu, zvolte nastavení
v!stupu v rozevírací nabídce Nastavení na kart  Barva dialogového okna Styly v!stupu
(Upravit > Styly v!stupu > Nov!/Upravit).

Jemné upravení správy barev pro jednotlivé obrázky
Pokud pot ebujete specifikovat profily a renderování pro samostatné obrázky, m !ete to
ud lat tém   stejn!m zp sobem, jako jste to provád li v p edchozích verzích programu
QuarkXPress. Tím se potla í v!chozí nastavení programu QuarkXPress nebo zvolené
nastavení zdroje. M !ete nap íklad zm nit renderování jednoho EPS loga podle sytosti, ale
ponechat zb!vající obrázky v sestav , v t"inou fotografie, jako perceptivní.

Chcete-li pou!ít správu barev pro nastavení jednotliv!ch obrázk , nejd íve povolte tuto
funkci za"krtnutím Povolit p ístup k obrazov!m profil m v okn  Správce barev
dialogového okna P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit). Pou!ití a zm na profil  pro
obrázky:

• Importování obrázk : Dialogové okno Importovat obrázek (nabídka Soubor) poskytuje
okno Správa barev, ve kterém m !ete pro zvolen! obrázek specifikovat Profil a
Renderování.

• Zm na profil : Na palet  Informace o profilu (nabídka Okno) jsou zobrazeny informace
o typu a barevném prostoru zvoleného obrázku. Tuto paletu m !ete pou!ít pro rychlou
zm nu nastavení Profilu, Renderování a Správy barev podle [typ za ízení] obrázku.

Správa profil 

Správa barev je ze základu postavena na profilech. P i za len ní nov!ch pracovních postup ,
nov!ch za ízení a  e"ení problém  m !ete nainstalovat nové profily, ur ovat jejich dostupnost
a zji" ovat, jak jsou jednotlivé profily v sestav  pou!ívány. Tyto úkoly m !ete provád t díky
funkcím Správce profil  a Pou!ití profil .

Funkce Správce profil  a Pou!ití profil  jsou funkcemi roz"í eného re!imu správy barev.

Instalování profil 
Pokud od v!robce získáte nové profily a tyto profily nejsou automaticky nainstalovány
na úrovni systému, m !ete je p etáhnout do slo!ky "Profily", která je umíst na ve slo!ce
programu QuarkXPress. P i dal"ím spu"t ní programu QuarkXPress budou profily dostupné
v odpovídajícím rozevírací nabídce správy barev. V dialogovém okn  Správce profil 
(nabídka Slu"by) m !ete rovn ! zadat slo!ku nov!ch profil .

Na tení profil 
Pokud máte více profil  ne! pot ebujete v konkrétní zakázce, m !ete dostupné profily pro
QuarkXPress zjednodu"it. Prove te to v dialogovém okn  Správce profil  (nabídka Slu"by).

Kontrola pou"ití profilu
Pokud spolupracujete na sestavách s dal"ími u!ivateli, m !ete se pohledem do okna Profily
v dialogovém okn  Pou"ití (nabídka Slu"by) rychle p esv d it, jak tito u!ivatelé
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implementovali správu barev. Podobn  jako funkcemi Pou!ití obrázk  a Pou!ití písem
m !ete i funkcí Pou!ití profil  zobrazit, které profily jsou dostupné v sestav , a zda jsou
specifikovány v nastavení zdroje/v!stupu nebo pou!ity na obrázky. U profil  pou!it!ch
na obrázky m !ete nahradit jeden profil jin!m.

Práce s vr!en!mi stíny

Vr!en! stín je atribut objektu, podobn  jako barva, kter! aplikujte z karty Vr"en! stín
dialogového okna Zm nit (nabídka Objekt), nebo z palety Míry. Vr!en! stín m !ete
aplikovat na objekty, ráme ky, text, obrázky a dal"í polo!ky, v závislosti na jejich
formátování.

QuarkXPress umo! uje automatické vytvá ení vr!en!ch stín .

Abyste mohli pracovat s vr!en!mi stíny, musíte mít na ten dopln k DropShadow.

Pou!ití vr!en!ch stín 

Chcete-li pou!ít vr!en! stín, vyberte objekt a za"krtn te polo!ku Vrhnout stín na kart 
Vrhnout stín v palet  Míry nebo v dialogovém okn  Zm nit (nabídka Objekt). Vr!en! stín
m !ete pou!ít na tvar objektu - ráme ek, linku, textovou cestu, tabulku - za p edpokladu,
!e v objektu je pou!ita barva pozadí. Vr!en! stín m !ete pou!ít na text, pokud je krytí
pozadí ráme ku nastaveno na mén  ne! 100%. Vr!en! stín m !ete pou!ít na kontury
obrázku, pokud je zvolena o ezová cesta nebo alfa-maska a barva pozadí ráme ku má
hodnotu Není. Vr!en! stín m !ete pou!ít na skupinu, p i em! vr!en! stín bude odrá!et
celkov! tvar objekt  ve skupin .

Upravení vr!en!ch stín 

Prost ednictvím ovládacích prvk  na kart  Vr"en! stín dialogového okna Zm nit (nabídka
Objekt) nebo na kart  Míry m !ete uzp sobit vzhled vr!en!ch stín , nap íklad vzdálenosti
od objektu, velikosti v pom ru k p vodnímu objektu, odsazení, úhlu zdroje sv tla, barvy,
stínu, krytí, rozost ení a podobn . M !ete rovn ! synchronizovat úhel s ostatními vr!en!mi
stíny v sestav ,  ím! snadno zachováte dominantní sv teln! zdroj v celé sestav , tak!e
v!sledn! vzhled vr!en!ch stín  bude mnohem p irozen j"í.
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Za len ní vr!en!ch stín  do objekt 

Dopl kové mo!nosti nastavují zp sob, jak!m vr!ené stíny p sobí na objekty, v etn  krytí a
obtékání textu. Podobn  jako jiné ovládací prvky, i tyto volby jsou umíst ny na kart  Vr"en!
stín dialogového okna Zm nit (nabídka Objekt) palety Míry.

• Funkci Ponechat krytí objektu pou!ijte, aby vr!en! stín odpovídal r znému krytí v objektu,
nap íklad rozdíl m v pozadí a rámu ráme ku.

• Funkcí Objekt vysekne vr"en! stín zabráníte zobrazení stínu skrz polopr hledné plochy
objektu — aby stín nap íklad neprosvítal jeho ráme kem.

• Funkcí Obtékat stín zahrnete vr!en! stín do obrysu obtékání textu specifikovaného na
kart  Obtékání (Objekt > Zm nit).

• Pou!itím kombinace funkcí Ponechat krytí objektu a Objekt vysekne vr"en! stín
dosáhnete r zn!ch v!sledk , v závislosti na jejich nastavení, jak m !ete vid t zde.

Zcela vlevo jsou ob  funkce Ponechat krytí objektu a Objekt vysekne vr!en! stín neza"krtnuté.
V druhém p ípad  zleva je za"krtnutá pouze funkce Ponechat krytí objektu. Zcela vpravo jsou
ob  funkce za"krtnuty.
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Konstrukce dokumentu

Funkce Vrstvy umo! uje snadno skr!t, zobrazit a potla it tisk skupin objekt . Funkce Seznam
umo! uje vytvo it obsahy knihy a dal"í seznamy. Funkce Rejst ík umo! uje automaticky
generovat rejst ík sestavy. Funkce Kniha umo! uje kombinovat projekty do knih,
synchronizovat jejich p edlohy styl  a barvy, nebo vytvá et víceprojektové rejst íky a obsahy.
Funkce Knihovna umo! uje udr!ovat na snadno dosa!itelném míst   asto pou!ívané prvky.

Pou!ití automatického  íslování stránek

Postup vlo!ení automatického  ísla stránky:

1 Zvolením názvu p edlohy stránky v díl í nabídce Zobrazení (Stránka > Zobrazení) zobrazte
p edlohu stránky.

2 Vytvo te textov! ráme ek tam, kde chcete umístit  íslo stránky.

3 Stiskn te Command+3/Ctrl+3. Tím se vlo!í znak aktuálního  ísla stránky <#>. Na stránkách
sestavy zalo!en!ch na p edloze stránky se zobrazí aktuální  íslo stránky v míst , ve kterém
je vlo!en znak aktuálního  ísla stránky.

4 Zvolte znak aktuálního  ísla stránky <#> a ur ete po!adované atributy textu.

Vytvá ení automatického textového ráme ku

Automatick! textov! ráme ek vám umo! uje automatické p etékání textu ze stránky na
stránku. Postup vytvo ení automatického textového ráme ku:

1 Zvolením názvu p edlohy stránky v díl í nabídce Zobrazení (Stránka > Zobrazení) zobrazte
p edlohu stránky.

2 Vytvo te textov! ráme ek tam, kde chcete umístit automatick! textov! ráme ek.

3 Zvolte nástroj  et zení .

4 Klepn te na ikonu  et zení automatického textového ráme ku .

5 Klepn te na ráme ek vytvo en! v kroku 2.
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V"echny stránky zalo!ené na této p edloze stránky budou obsahovat automatick!
textov! ráme ek. Text vlo!en! do tohoto ráme ku bude automaticky p etékat ze
stránky na stránku.

Práce s p edlohami stránky

P edlohy stránky jsou v podstat  "ablony pro stránky. Chcete-li pou!ívat stejná záhlaví,
zápatí, pozadí, umíst ní  ísel stránek a podobné prvky na n kter!ch va"ich stránkách, m !ete
vytvo it tyto polo!ky na p edlohu stránky a poté pouze aplikovat p edlohu stránky na
stránky sestavy. M !ete dokonce pou!ít i jinou sadu obsahu stránky na r zné stránky archu.
Jedna sestava m !e mít n kolik p edloh stránky, tak!e m !ete automaticky formátovat r zné
 ásti stejné sestavy.

Ní!e uvedená témata podrobn  popisují p edlohy stránky.

Vytvo ení p edlohy stránky

Nejlep"í zp sob, jak vysv tlit princip p edloh stránky, je pomocí p íkladu. V tomto p íkladu
vytvo íme p edlohu dvojstránky s automatick!m textov!m ráme kem, automatick!m  íslem
stránky v zápatí a s vnit ními okraji. Postup vytvo ení takové p edlohy stránky:

1 Vytvo te novou dvojstránkovou sestavu s automatick!m textov!m ráme kem.

2 Zvolte Okno > Vzhled stránky. Zobrazí se paleta Vzhled stránky.

Paleta Vzhled stránky

Upozor ujeme, !e je zde ji! v!chozí p edloha stránky nazvaná A-Master A. Proto!e na ikon 
stránky ve spodní  ásti palety je zobrazeno A, m !ete  íci, !e tato p edloha stránky ji! byla
aplikována na první stránku.

3 Jednostránkové p edlohy stránky m !ete vytvo it p eta!ením ikony Prázdná jednostránka

 na oblast p edlohy stránky v horní  ásti palety. Ve dvojstránkov!ch dokumentech m !ete
vytvo it dvojstránkové p edlohy stránky rovn ! p eta!ením ikony Prázdná dvojstránka

 na oblast p edlohy stránky. P etáhn te ikonu Prázdná dvojstránka . Na palet  se zobrazí
nová dvojstránková p edloha stránky nazvaná B-Master B.
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Paleta Vzhled stránky s novou p edlohou stránky

4 Chcete-li zobrazit novou p edlohu stránky za ú elem provedení úprav, poklepejte na ikonu
B-Master B. P edloha stránky se zobrazí v hlavním okn . Proto!e se jedná o p edlohu
dvojstránky, obsahuje dv  stránky: Levou stránku a pravou stránku. V"imn te si rovn !

ikon po"kozen!ch odkaz  v levém horním rohu .

Prázdná p edloha dvojstránky

5 Chcete-li p idat  ísla stránky, nakreslete dva ráme ky do levého a pravého rohu, viz obrázek.

Do ka!dého z t chto ráme k  klepn te nástrojem Textov! obsah  a poté vyberte Slu"by >
Vlo"it znak > Speciální >  íslo této stránky. Tím se vlo!í znak, kter! bude na stránkách
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sestavy nahrazen aktuálním  íslem stránky. Znak naformátujte a zarovnejte podle pot eby.
( ísla stránek m !ete samoz ejm  umístit kamkoli.)

Znaky  ísla stránky na obou stranách dvojstránkové p edlohy

6 Chcete-li ur it, kde se má zobrazovat text, nakreslete vodítka a poté dva textové ráme ky,
podobn  jako v obrázku ní!e.

P edloha stránky s vodítky a textov!mi ráme ky

7 Nyní musíte propojit textové ráme ky k automatickému textovému  et zu. Pomocí nástroje

Propojení textu  klepn te na ikonu po"kozeného odkazu  v horní  ásti levé stránky
a poté klepn te na textov! ráme ek na levé stránce. Poté klepn te na prázdnou plochu

stránky. Nakonec klepn te na ikonu po"kozeného odkazu  v horní  ásti pravé stránky a
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na textov! ráme ek na pravé stránce. Textové ráme ky na t chto dvou p edlohách stránky
jsou nyní propojeny k automatickému textovému  et zu.

8 Poklepejte na název p edlohy stránky v palet  Vzhled stránky a zm  te její název z "B-Master
B" na "B-Body Spread".

9 Zvolte Stránka > Display > Sestava. Zobrazení se p epne zp t na stránky sestavy.

10 Nástrojem Textov! obsah  klepn te do ráme ku na stránce 1.

11 Chcete-li p idat dv  nové stránky, které pou!ívají novou p edlohu stránky, vyberte Stránka
> Vlo"it. Otev e se dialogové okno Vlo"it stránky.

Dialogové okno Vlo!it stránky

Stránky m !ete p idat rovn ! stisknutím Option/Alt a poté p eta!ením p edlohy stránky na
po!adované místo ve spodní  ásti dialogového okna Vzhled stránky.

12 Do pole stran(y) zadejte 4, klepn te za stránku a v rozvírací nabídce P edloha stránky
vyberte B-Body Spread. Po zvolení p edlohy stránky ozna te Propojit k aktuálnímu
textovému  et zu a klepn te na OK. Do sestavy jsou p idány  ty i nové stránky, které
pou!ívají textové ráme ky a  ísla stránek vytvo ené na p edloze stránky.

Chcete-li ov  it, !e nové p edlohy stránky byly propojeny k hlavnímu textovému  et zu,

klepn te do kteréhokoli hlavního textového ráme ku nástrojem Textov! obsah  a vyberte
Slu"by > Jabber. Cel! textov!  et z se vyplní textem.
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Dialogové okno Vlo!it stránky

Aplikování p edloh stránky

P edlohy stránky je mo!né na stránky sestavy aplikovat dv ma zp soby.

• P etáhn te p edlohu stránky z horní  ásti palety Vzhled stránky (nabídka Okno) na cílovou
stránku ve spodní  ásti palety.

• Vyberte cílovou stránku nebo stránky ve spodní  ásti palety Vzhled stránky, poté stiskn te
Option/Alt a v horní  ásti palety klepn te na po!adovanou p edlohu stránky.

Aktualizování p edloh stránky

Pokud zm níte p edlohu stránky, tato zm na se automaticky provede do v"ech stránek
sestavy, které tuto p edlohu stránky pou!ívají. Jin!mi slovy, pokud posunete ráme ek  ísla
stránky na p edloze stránky, ráme ek  ísla stránky se automaticky posune na v"ech stránkách,
které tuto p edlohu stránky pou!ívají.

Pokud provedete zm nu polo!ky z p edlohy stránky na stránce sestavy a poté znovu
aplikujete p edlohu stránky, m !e dojít k jedné z t chto dvou situací:

• Je-li v oblasti Objekty z p edloh nastaveno Zachovat upravené (okno
QuarkXPress/Upravit > P edvolby > Tisková sestava > Obecné), zm n ná polo!ka z stane
na svém míst , ale ji! nadále nebude propojena s p edlohou stránky. Na stránku bude
p idána kopie objektu z p edlohy stránky.

• Je-li v oblasti Objekty z p edloh nastaveno Smazat upravené (okno QuarkXPress/Upravit
> P edvolby > Tisková sestava > Obecné), zm n ná polo!ka bude odstran na a nahrazena
kopií objektu z p edlohy stránky.
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P edlohy stránek a rodiny sestav

P edlohy stránek pracují s rodinami sestav trochu jinak, ne! se sestavami, které nejsou
sou ástí rodin sestav. (Dal"í informace o rodinách sestav, viz "Seznámení s rodinami sestav"
v Pr vodci App Studiem.)

• Pokud p idáte, odstraníte nebo p ejmenujete p edlohu stránky v rodin  sestavy, p edloha
stránky je p idána, odstran na nebo p ejmenována ve v"ech sestavách dané rodiny sestav.

• Pokud p idáte stránky do jedné ze sestav z rodiny sestav s konkrétní p edlohou stránky,
stránky se stejnou p edlohou stránky jsou p idány do dal"ích sestav v rodin  sestav.

• Aplikujete-li p edlohu stránky na stránku sestavy v jedné sestav  z rodiny sestav, tato
p edloha stránky není aplikována na odpovídající stránky v ostatních sestavách z rodiny
sestavy. To umo! uje pou!ívat r zné p edlohy stránky na vertikální a horizontální verze
stránky v rodin  sestav.

• Chcete-li zm nit ur itou p edlohu stránky v jedné sestav  z rodiny sestav, tato zm na se
neprojeví ve stejn  pojmenovan!ch p edlohách stránky v ostatních sestavách. To umo! uje
p izp sobit p edlohy stránek pro jednotlivé návrhy vzhledu stránek rodiny sestav.

Práce s vrstvami

Paleta Vrstvy je " ídícím centrem" pro vrstvy. Jedním klepnutím do této palety m !ete
skr!t, zobrazit, zamknout nebo odemknout vrstvy. Tuto paletu m !ete rovn ! pou!ít pro
ur ení aktivní vrstvy (na kterou se umístí nov  nakreslené objekty), pro zm nu uspo ádání
vrstev, slou ení vrstev a p esunutí objekt  z jedné vrstvy do jiné.

Ka!dá vytvo ená vrstva má v palet  Vrstvy jedine n! barevn! identifikátor. Vytvo íte-li
objekt na dané vrstv , ohrani ující ráme ek a úchyty objektu budou pou!ívat tuto barvu.

Pro zobrazení palety Vrstvy zvolte Zobrazit > Vrstvy.

V palet  Vrstvy m !ete pracovat s vrstvami.

Ka!dá sestava má V!chozí vrstvu. Do V!chozí vrstvy m !ete p idávat objekty, nebo je z
ní odebírat, ale V!chozí vrstvu nem !ete odstranit. Otev ete-li sestavu, která byla vytvo ena
aplikací QuarkXPress verze star"í ne! 5.0, zobrazí se v"echny objekty na vrstv  V!chozí.
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Sestava m !e obsahovat a! 256 vrstev, v etn  vrstvy V!chozí.

Seznámení s vrstvami

Vrstva v programu QuarkXPress je jako  ist! povlak, kter! pokr!vá ka!dou stránku sestavy.
Na vrstvu m !ete umístit prakticky cokoli, v etn  obrázkov!ch a textov!ch ráme k , linek,
tabulek, interaktivních objekt  a v"ech ostatních typ  objekt  programu QuarkXPress.

Vrstvy mohou b!t u!ite né z mnoha d vod :

• M !ete umístit r zné p eklady dokumentu do r zn!ch vrstev, a díky tomu ukládat v"echny
jazykové verze dokumentu ve stejné sestav . P i tisku sestavy m !ete skr!t v"echny ostatní
vrstvy, mimo té, která obsahuje po!adovan! jazyk.

• Na r zné vrstvy m !ete umístit r zné verze designu, tak!e p i p edstavování designu klientovi
m !ete snadno p epínat tam a zp t mezi jednotliv!mi variacemi motiv .

• Abyste zabránili necht n!m zm nám ve vrstv  obsahující prvky stránky, které by se nem ly
zm nit, m !ete vrstvu zamknout. Pokud se nap íklad chystáte tisknout na p edti"t n!
materiál, na kterém jsou umíst ny grafiky v záhlaví a na pozadí, m !ete tyto grafiky p idat
do vrstvy, tak!e uvidíte, jak v!sledn! v!tisk bude vypadat. Poté m !ete tuto vrstvu zamknout
a vy adit ji z tisku.

Pokud pou!íváte aplikace pro úpravy obrázk , jako je nap íklad Adobe Photoshop, m !ete
znát koncept vrstev z t chto aplikací. Vrstvy v programu QuarkXPress v"ak mají ur ité
aspekty, které p i úpravách obrázk  nejsou k dispozici:

• I kdy! je zobrazena p ední vrstva, m !ete "klepnout skrz" libovolné prázdné  ásti vrstvy a
vybrat polo!ky z ní!e polo!en!ch vrstev, ani! byste museli ru n  m nit aktivní vrstvu.

• Ka!dá vrstva existuje na ka!dé stránce sestavy programu QuarkXPress a není specifická
jen pro ur itou stránku nebo arch. To usnad uje ovládání vzhledu ka!dé stránky v rozsáhl!ch
sestavách.

• Text v zadní vrstv  umí obtékat objekty p ední vrstvy.

Vytvo ení vrstev

Chcete-li vytvo it vrstvu, klepn te v palet  Vrstvy na tla ítko Nová vrstva . Nová vrstva
je p idána do palety Vrstvy p ed aktivní vrstvu. Nová vrstva je ihned aktivní, to znamená,
!e v"echny vytvo ené objekty budou umíst ny na tuto vrstvu.

Chcete-li vytvo it nov! objekt na ur ité vrstv , aktivujte po!adovanou vrstvu klepnutím
na její název v palet  Vrstvy. Poté pou!ijte libovoln! standardní nástroj pro vytvo ení
objektu na tuto vrstvu.

Zvolení vrstev

Aktivní vrstva je v palet  Vrstvy identifikována ikonou Upravit . Aktivní vrstva je ta
vrstva, do které se umístí nov  vytvo ené objekty. Aktivní vrstvu m !ete nastavit dv ma
zp soby:
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• Klepnutím na název vrstvy v palet  Vrstvy.

• Zvolením jednoho objektu na stránce. Vrstva, na které je objekt umíst n, se stane
automaticky aktivní vrstvou.

V!dy m !e b!t aktivní pouze jedna vrstva (i kdy! ozna íte objekty na více vrstvách
najednou). M !ete v"ak zvolit více vrstev najednou (chcete-li nap íklad slou it vrstvy).
Chcete-li zvolit více vrstev najednou, prove te jednu z následujících operací:

• Vyberte objekty z více ne! jedné vrstvy (nap íklad zvolením v"ech objekt  na stránce).

• Pro ozna ení n kolika za sebou jdoucích vrstev v palet  stiskn te klávesu Shift a poté klepn te
na první a poslední vrstvu v!b ru.

• Chcete-li zvolit n kolik vrstev, které nejdou za sebou, stiskn te klávesu Control/Ctrl a
klepn te na po!adované vrstvy.

Chcete-li zru"it ozna ení jedné vrstvy, je-li ozna eno více vrstev, stiskn te klávesu
Control/Ctrl a klepn te na po!adovanou vrstvu.

Zobrazení a skrytí vrstev

Sloupec Viditeln! v palet  Vrstvy ur uje, které vrstvy jsou v dan! okam!ik zobrazeny.

Pokud se ve sloupci Viditeln! zobrazí ikona Viditeln! , je vrstva zobrazena.

• Chcete-li zobrazit nebo skr!t vrstvu, klepn te na ikonu Viditeln! nalevo od názvu vrstvy.
M !ete rovn ! poklepáním na vrstvu zobrazit její dialogové okno Atributy, v n m ozna it
nebo zru"it ozna ení u polo!ky Viditeln! a klepnout na OK.

• Chcete-li zobrazit nebo skr!t v"echny vrstvy sestavy nejednou, vyberte název vrstvy a
zvolte Zobrazit v!echny vrstvy nebo Skr!t v!echny vrstvy v nabídce palety Vrstvy.

• Chcete-li skr!t v"echny vrstvy vyjma aktivní vrstvy, zvolte název vrstvy, kterou chcete
aktivovat, a poté zvolte Skr!t ostatní vrstvy v nabídce palety Vrstvy. P ípadn  m !ete p i
klepnutí na ikonu Viditeln! vrstvy, kterou chcete zobrazit, stisknout Control/Ctrl; v"echny
ostatní vrstvy budou skryty.

• Chcete-li zobrazit v"echny vrstvy s v!jimkou aktivní vrstvy, zvolte Zobrazit ostatní vrstvy
v nabídce palety Vrstvy.

Pokud pou!íváte funkci Hledat/Zam nit, QuarkXPress prohledává vedle zobrazen!ch i
skryté vrstvy. Je-li nalezen v!skyt na skryté vrstv , QuarkXPress do asn  zobrazí skryt!
textov! ráme ek nebo textovou cestu.

P i kontrole pravopisu sestavy nebo  lánku QuarkXPress prohledává v"echny vrstvy sestavy
nebo  lánku. Je-li nalezena podez elá pravopisná formulace na skryté vrstv , QuarkXPress
do asn  zobrazí skryt! textov! ráme ek nebo textovou cestu.

Je-li vrstva skrytá, zobrazí se tato vrstva v okn  Vrstvy dialogového okna Tisk neozna ená,
tak!e tato vrstva nebude tisknuta (pokud ji ru n  neozna íte v dialogovém okn  Tisk).
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Pokud vytvo íte objekt na skryté vrstv , objekt bude i nadále viditeln!, dokud nezru"íte
ozna ení tohoto objektu.

Zji"t ní, na které vrstv  se objekt nachází

Vrstvu, na které se objekt nachází, m !ete zjistit dv ma zp soby:

• Podívejte se na úchyty a ohrani ující ráme ek objektu (pro jejich zobrazení zvolte Zobrazit >
Vodítka). Ka!dé vrstv  (krom  vrstvy V!chozí) je v palet  Vrstvy p i azena jednozna ná
barva. Ohrani ující ráme ky a úchyty objekt  na dané vrstv  mají barvu stejnou, jako má
vrstva.

• Podívejte se na paletu Vrstvy. Vyberete-li objekt na stránce, zobrazí se ikona Objekt  na
palet  Vrstvy hned vedle názvu vrstvy, která obsahuje vybran! objekt. Pokud vyberete více
objekt  na r zn!ch vrstvách, ikona Objekt se zobrazí u v"ech vrstev, na kter!ch se nachází
n kter! z vybran!ch objekt .

Odstran ní vrstev

Vrstvu V!chozí nem !ete odstranit, ale jinak m !ete odstranit jakoukoli jinou vrstvu. P i
odstra ování vrstev m !ete vybrat, zda se mají smazat i objekty na t chto vrstvách, nebo
zda se mají p emístit na jinou vrstvu. Postup odstran ní vrstvy:

1 V palet  Vrstvy vyberte vrstvu nebo vrstvy, které chcete odstranit.

2 Klepn te na tla ítko Vymazat vrstvu .

3 Pokud odstra ovaná vrstva obsahuje objekty, otev e se dialogové okno Vymazat vrstvu.
Vyberte n kterou z mo!ností:

• Pokud vrstvy obsahují objekty, které chcete odstranit, ozna te Vymazat objekty na vybrané
vrstv .

• Pokud vrstvy obsahují objekty, které chcete p esunout na jinou vrstvu, zru"te ozna ení
Vymazat objekty na vybrané vrstv  a v rozevíracím menu P esunout objekt do vrstvy
vyberte cílovou vrstvu.

4 Klepn te na OK.

Chcete-li odstranit v"echny nepou!ívané vrstvy v sestav , zvolte v nabídce palety Vymazat
nepou"ité vrstvy.

Zm na voleb vrstvy

V dialogovém okn  Atributy m !ete nastavovat následující polo!ky pro zvolenou vrstvu:

• Název: Název vrstvy, kter! je zobrazen v palet  Vrstvy.

• Barva vrstvy: Barva pou!itá na ohrani ující ráme ky a úchyty objekt  umíst n!ch na této
vrstv .

• Viditelná: Nastavuje, zda je vrstva v programu QuarkXPress viditelná.
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• Potla it tisk: Nastavuje, zda bude vrstva pou!ita k tisku p i tisku sestavy. Toto nastavení
m !ete potla it v dialogovém okn  Tisk.

• Zamknutá: Nastavuje, zda je mo!né manipulovat s objekty na této vrstv .

• Zachovat obtékání: Nastavuje, zda se má pou!ít obtékání objekt  z této vrstvy na ní!e
polo!ené vrstvy, je-li tato vrstvy skrytá.

Pro zobrazení dialogového okna Atributy vrstvy poklepejte na název vrstvy v palet  Vrstvy,
nebo zvolte název vrstvy v palet  a poté v nabídce palety vyberte Upravit vrstvu.

V dialogovém okn  Atributy m !ete upravit vlastnosti vrstvy.

V!chozí hodnoty polo!ek Viditeln!, Zamknuto, Potla it tisk a Zachovat obtékání pro
nové vrstvy m !ete nastavit v okn  Vrstvy dialogového okna P edvolby (menu
QuarkXPress/Upravit).

P esunutí objekt  do jiné vrstvy

Paleta Vrstvy umo! uje p esouvat existující objekty do jiné vrstvy t emi zp soby. Nástrojem

Objekt  vyberte objekty, které chcete p esunout, a prove te jednu z následujících operací:

• Klepn te na tla ítko P esunout objekt do vrstvy  a v dialogovém okn  P esunutí objekt 
vyberte cílovou vrstvu.

• P etáhn te ikonu Objektu  na cílovou vrstvu.

• Vyjm te objekty z jejich aktuální vrstvy a vlo!te je na cílovou vrstvu.

Chcete-li umístit kopii objektu na jinou vrstvu, stiskn te p i p etahování ikony Objektu

 na cílovou vrstvu v palet  Vrstvy klávesu Control/Ctrl.

Polo!ky p edlohy stránky na stránkách sestavy m !ete p esunout z vrstvy V!chozí do jin!ch
vrstev, ale tyto objekty poté ji! nebudou polo!kami p edlohy stránky.

Zm na po adí vrstev

Umíst ní objekt  na vrstv  pracuje stejn , jako tomu je na "prosté" stránce. V rámci vrstvy
má ka!d! objekt svou pozici v p edozadním po adí (umíst ní objekt  na vrstv  zep edu
dozadu). Nakreslíte-li objekty na vrstvu, nové objekty jsou umíst ny p ed existující objekty
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této vrstvy. Pro zm nu po adí objekt  v rámci vrstvy m !ete pou!ít p íkazy Dát dozadu,
Dát dál, Dát dop edu a Dát blí" (nabídka Objekt). Tyto p íkazy v"ak nep enesou objekt
na jinou vrstvu. V"e na p ední vrstv  se tak zobrazí p ed v"emi objekty na zadní vrstv .

Chcete-li zm nit po adí vrstev, m !ete v palet  Vrstvy p etáhnout vrstvu do nové polohy.
(Vrstva uvedená na prvním míst  v palet  Vrstvy je v sestav  umíst na zcela vep edu.)

Vrstvy a obtékání textu

Objekty na vrstv  dodr!ují standardní pravidlo obtékání textu v programu QuarkXPress:
Text m !e obtékat pouze objekty, které jsou p ed tímto textem. Pokud nap íklad nakreslíte
mal! obrázkov! ráme ek do st edu bloku textu, text obrázkov! ráme ek obte e.

QuarkXPress rovn ! p i rozhodování, zda má text obtékat kolem objekt , vyu!ívá nastavení
v polo!ce Druh v kart  Obtékání dialogového okna Zm nit (nabídka Objekt).

Skryjete-li vrstvu, m !ete bu  zobrazit, nebo skr!t obtékání textu zp sobené zasahujícími
objekty z této vrstvy. Ve v!chozím nastavení je zapnuto vynucené obtékání okolo skryt!ch
objekt .

• Chcete-li skr!t vynucené obtékání textu okolo objekt  na skryté vrstv , poklepejte v palet 
Vrstvy na vrstvu. Otev e se dialogové okno Atributy, ve kterém zru"te ozna ení polo!ky
Zachovat obtékání a klepn te na OK.

• Chcete-li zm nit toto v!chozí nastavení obtékání textu pro nové vrstvy, zru"te ozna ení
Zachovat obtékání v okn  Vrstvy dialogového okna P edvolby (nabídka
QuarkXPress/Upravit).

Duplikování vrstev

Chcete-li duplikovat vrstvu, vyberte vrstvu v palet  Vrstvy a poté v nabídce této palety
zvolte Kopírovat vrstvu. Nová, duplicitní vrstva, je umíst na p ímo nad p vodní vrstvu.

Pokud duplikujete text ve z et zen!ch textov!ch ráme cích, které byly umíst ny do r zn!ch
vrstev, musíte si uv domit následující skute nosti:

• Pokud duplikujete vrstvu obsahující první ráme ek z et zeného textu, bude zkopírován
text tohoto ráme ku i zb!vající text ve v"ech dal"ích z et zen!ch ráme cích. První ráme ek
se zobrazí na zkopírované vrstv  a zobrazí se v n m symbol p ete ení.

• Pokud duplikujete vrstvu obsahující jeden z ráme k  uvnit  z et zeného textu, bude
zkopírován text tohoto ráme ku i ve"ker! zb!vající text ve v"ech následujících z et zen!ch
ráme cích. Vnit ní ráme ek se zobrazí na zkopírované vrstv  a v n m se zobrazí symbol
p ete ení. Do zkopírované vrstvy se nezkopíruje !ádn! text, kter! se nachází ve z et zeném
textu p ed tímto ráme kem.

• Pokud duplikujete vrstvu, která obsahuje pouze poslední ráme ek z et zeného textu,
zkopíruje se do duplikované vrstvy pouze text z tohoto posledního ráme ku. $ádn!
p edcházející text nebude zkopírován.
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Slou ení vrstev

Pokud slou íte dv  nebo více vrstev, v"echny objekty na t chto vrstvách se p esunou na
stejnou vrstvu. Je dodr!eno p edozadní po adí objekt  na v"ech slou en!ch vrstvách (jin!mi
slovy: v"e, co bylo na p ední vrstv , z stává p ed v"emi objekty na zadní vrstv ). Postup
slou ení vrstev:

1 V palet  Vrstvy vyberte vrstvy, které chcete slou it.

2 V palet  Vrstvy klepn te na tla ítko Slou it vrstvy . Otev e se dialogové okno Slou it
vrstvy.

3 V rozevírací nabídce Vybrat cílovou vrstvu vyberte cílovou vrstvu.

4 Klepn te na OK. Vizuální indikátory pro slou ené polo!ky se zm ní podle barvy vrstvy, do
které se slou ení provedlo. Vrstvy, které jste zvolili pro slou ení, jsou odstran ny.

Vrstvy není mo!né slou it, pokud je jedna z vybran!ch vrstev zamknutá.

Vrstvy mohou b!t slou eny do vrstvy V!chozí, ale vrstva V!chozí není operací slou ení
nikdy odstran na.

Zamknutí objekt  na vrstvách

Abyste p ede"li necht n!m zm nám objekt  na vrstv , m !ete pou!ít paletu Vrstvy pro
zamknutí celé vrstvy.

Zamknutí vrstvy je nezávislé na zamknutí objektu. Objekty zamknuté pomocí Objekt >
Zamknout je i nadále mo!né zvolit nebo upravit; objekty na zamknuté vrstv  nelze v bec
zvolit. Pokud zamknete objekt na vrstv  pomocí Objekt > Zamknout a poté zamknete a
odemknete vrstvu, objekt z stane zamknut i po odemknutí vrstvy.

Sloupec Zamknout  v palet  Vrstvy slou!í k nastavení zámku vrstev. Chcete-li zamknout
vrstvy, pou!ijte jeden z následujících zp sob :

• Chcete-li zamknout nebo odemknout vrstvu, klepn te ve sloupci Zamknout nalevo od
názvu vrstvy. M !ete rovn ! poklepáním na vrstvu zobrazit její dialogové okno Atributy,
v n m ozna it nebo zru"it ozna ení u polo!ky Zamknuto a klepnout na OK.

• Chcete-li zamknout v"echny vrstvy, krom  jedné, stiskn te klávesu Command/Ctrl a ve
sloupci Zamknout klepn te vedle vrstvy, kterou chcete upravit.

• Chcete-li zamknout v"echny vrstvy, zvolte v nabídce palety polo!ku Zamknout v!echny
vrstvy.

Pou!ití p edloh stránek s vrstvami

Objekty p edlohy stránky jsou ve stránkách sestavy umíst ny na vrstv  V!chozí. Díky
vrstvám mají objekty p edlohy stránky následující charakteristiky:

• Pokud pou!ijete p edlohu stránky na stránku sestavy, objekty na p edloze stránky ovlivní
u stránky sestavy pouze vrstvu V!chozí.
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• Objekty p idané na p edlohu stránky jsou umíst ny za v"echny objekty, které byly p idány
na vrstvu V!chozí stránky sestavy.

• Objekty p edlohy stránky umíst né na vrstvu V!chozí mohou b!t p emíst ny na jinou
vrstvu, ale od té chvíle to ji! nebudou objekty p edlohy stránky.

Potla ení tisku vrstev

V dialogovém okn  Zm nit m !ete potla it tisk vrstev podobn , jako m !ete potla it tisk
n kter!ch objekt , nap íklad obrázkov!ch ráme k . Chcete-li potla it tisk vrstvy, poklepejte
na vrstvu v palet  Vrstvy. V dialogovém okn  Atributy za"krtn te pole Potla it tisk a poté
klepn te na OK.

Je-li pro vrstvu ozna eno Potla it tisk, zobrazí se tato vrstva v okn  Vrstvy dialogového
okna Tisk neozna ená, tak!e tato vrstva nebude tisknuta (pokud ji ru n  neozna íte v
dialogovém okn  Tisk).

Dialogové okno Tisk poskytuje nastavení pro ovládání vrstev, které se budou tisknout.

Chcete-li zm nit v!chozí nastavení tisku pro nové vrstvy, za"krtn te pole Potla it tisk v
okn  Vrstvy dialogového okna P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit).

Nastavení Potla it tisk pro vrstvu je nezávislé na ovládacích prvcích Potla it tisk a Potla it
tisk obrázk  v dialogovém okn  Zm nit (nabídka Objekt).

Pou!ívání vrstev PDF

Pokud sestavu obsahující vrstvy exportujete do PDF souboru, m !ete samostatn  ovládat
následující:

• Které vrstvy jsou obsa!eny do exportovan!ch PDF soubor 

• Zda jsou nebo nejsou vrstvy QuarkXPressu exportovány jako nativní vrstvy PDF

Dal"í informace, viz "Exportování sestavy do formátu PDF".
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Práce se seznamy

Funkce Seznamy umo! uje shromá!dit text odstavc , které pou!ívají specifickou p edlohu
stylu textu nebo odstavce. P esto!e je funkce Seznamy pou!ívána v t"inou pro vytvá ení
obsahu knihy, m !ete ji pou!ít i pro vytvo ení seznamu obrázk  nebo tabulek v publikaci.

P íprava pro seznamy

P ed vytvá ením seznamu musíte v dokumentu vytvo it a pou!ít p edlohy stylu. Za n te
vytvá ením p edloh stylu, které budou pou!ity v obsahu, nap íklad "Název kapitoly", "Název
oddílu" a "Text odstavce". Poté vytvo te dal"í p edlohy stylu odstavce pro formátování
obsahu.

P idání p edloh stylu do seznamu
První krok p i vytvá ení seznamu je rozhodnutí, které p edlohy stylu chcete do seznamu
pou!ít. Chcete-li vytvo it obsah dokumentu, m !ete do seznamu p idat p edlohy stylu pro
názvy kapitol a oddíl , proto!e obsah v t"inou zobrazuje názvy kapitol a odpovídající  ísla
stránek. Do seznam  m !ete p idat p edlohy stylu odstavc  a znak .

Ur ení úrovn  v seznamu
P ed generováním seznamu musíte dále rozhodnout, jak budou definovány r zné úrovn 
v p edlohách styl  odstavc . M !ete mít názvy kapitoly v první úrovni a názvy oddíl  v
druhé úrovni. Pokud nap íklad pí"ete p íru ku k aplikaci a jedna kapitola má název "Nabídka
Soubor", m !ete umístit název kapitoly "Nabídka Soubor" na první úrove  v seznamu.
Polo!ky "Nov!", "Otev ít", "Zav ít" a "Ulo!it" (názvy oddíl  v kapitole "Nabídka Soubor")
mohou b!t na druhé úrovni. Pe liv  si toto rozva!te p edem, proto!e se tím zjednodu"í
proces generování seznamu.

Vytvo ení seznamu

Po vytvo ení a pou!ití p edloh stylu ve va"em dokumentu a rozhodnutí, které z nich budou
obsa!eny ve va"em seznamu, m !ete za ít vytvá et seznam. Zvolte Upravit > Seznamy a
klepnutím na Nov! otev ete dialogové okno Upravit seznam. Do pole Název zadejte
název.

V seznamu Styly k dispozici jsou uvedeny v"echny p edlohy stylu aktivního projektu.
Vyberte p edlohu stylu, kterou chcete pou!ít v seznamu, a klepnutím na P idat ji p idejte
do seznamu Styly v seznamu. Chcete-li nap íklad do Obsahu p idat v"echny nadpisy,
které pou!ívají p edlohu stylu "Nadpis 1" a "Nadpis 2", p idejte ob  p edlohy stylu do
seznamu Styly v seznamu.

Po ozna ení p edloh stylu, které budou pou!ity v Obsahu, m !ete ur it zp sob formátování
Obsahu. Pro v"echny polo!ky v seznamu Styly v seznamu vyberte Úrove ,  íslování a
Formátovat jako:

• Úrove  ur uje, jak bude polo!ka v seznamu odsazena v palet  Seznamy (vy""í úrovn  jsou
odsazeny více).
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•  íslování umo! uje ur it, zda a jak bude v seznamu obsa!eno  íslování stránek pro jednotlivé
v!skyty p edlohy stylu.

• Formátovat jako umo! uje specifikovat p edlohu stylu, která bude pou!ita pro jednotlivé
úrovn  automaticky generovaného obsahu.

Pro vytvá ení seznam  polo!ek, jako jsou automaticky generované Obsahy, m !ete pou!ít
dialogové okno Upravit seznam.

Importování seznam  z jiného dokumentu

Aplikace QuarkXPress umo! uje p idat seznamy z jin!ch dokument , z dialogového okna
Seznamy (Upravit > Seznamy), nebo pomocí p íkazu P idat (Soubor > P idat).

Navigace pomocí seznam 

Chcete-li zobrazit seznam, otev ete paletu Seznamy (nabídka Okno), v rozevírací nabídce
Název seznamu vyberte seznam a klepn te na Aktualizovat. Zvolen! seznam se zobrazí
v palet  Seznamy.

Paletu Seznamy lze pou!ít k navigaci v sestav .

Pou!ívá-li vá" dokument n kolik sestav, m !ete zvolit jinou sestavu v rozevírací nabídce
Dokument.
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Chcete-li vyhledat ur it!  ádek v aktivním seznamu, zadejte slovo z takového  ádku do
pole Najít. Seznam v palet  se posune a! k prvnímu v!skytu tohoto slova.

Chcete-li p esko it na konkrétní odstavec, poklepejte na paletu Seznamy. Obsah okna se
posune na umíst ní odstavce v sestav .

Vytvo ení seznam 

Chcete-li vytvo it obsah (nebo jin! typ seznamu), umíst te nástroj pro vlo!ení textu na
místo, odkud má za ínat, a klepn te v palet  Seznamy na p íkaz Sestavit. Seznam bude
automaticky vytvo en. Automaticky se pou!ijí p edlohy stylu zvolené pro seznam v
rozevírací nabídce Formátovat jako (dialogové okno Nov! seznam).

Pokud je text v dokumentu umíst n na pracovní plo"e, pak se zobrazí znak k í!ku (Mac OS)
nebo znaky "PB" (Windows) ve vytvo eném seznamu vedle textu, nikoliv na pozici  ísla
stránky.

Aktualizování seznam 

Paleta Seznamy není p i práci na dokumentu automaticky aktualizována. Provedete-li v
textu zm ny, musíte seznam aktualizovat. Po klepnutí na tla ítko Aktualizovat v palet 
Seznamy se v dokumentu vyhledají polo!ky seznamu a znovu se vygeneruje seznam v
palet  Seznamy.

Chcete-li aktualizovat seznam, kter! je ji! umíst n do textového ráme ku, vyberte ráme ek
a klepnutím na Aktualizovat zajist te aktuálnost seznamu a potom klepn te na Sestavit.
Aplikace zjistí, !e v sestav  ji! kopie seznamu existuje, a zobrazí dotaz, zda chcete Vlo"it
novou kopii seznamu, nebo Nahradit existující verzi. Pro aktualizování existujícího
seznamu klepn te na Nahradit.

Práce se seznamy v knihách

M !ete vytvo it seznam, kter! bude odkazovat na v"echny kapitoly v knize. Po definování
hlavní kapitoly obsahující seznamy, které chcete v knize pou!ít, m !ete synchronizovat
kapitoly a aktualizovat seznamy prost ednictvím palety Seznamy (Zobrazit > Zobrazit
seznamy). Po definování, aktualizování a slou ení seznamu m !ete vlo!it seznam do
aktivního textového ráme ku.

Nastavení seznamu v knize
Postup nastavení seznamu v knize:

1 Otev ete hlavní kapitolu. Seznamy knihy musí b!t uvedeny v hlavní kapitole.

2 V hlavní kapitole vytvo te seznam, kter! obsahuje po!adované specifikace.

3 V palet  Kniha klepn te na tla ítko Synchronizovat. To zajistí, !e se specifikace seznamu
p idá do v"ech kapitol.

4 Zvolte Zobrazit > Zobrazit seznamy. V rozevírací nabídce Zobrazit seznam vyberte
aktuáln  otev enou knihu.
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5 Vyberte textov! ráme ek, ve kterém chcete zobrazit vytvo en! seznam, a klepn te na
Sestavit.

Aktualizování seznamu v knize
Po klepnutí na Aktualizovat, pro aktualizování seznamu v otev ené knize, QuarkXPress
otev e v"echny kapitoly knihy a vyhledá v nich texty, které pat í do seznamu. Tento text
zobrazí v palet  Seznamy. Postup aktualizování seznamu v knize:

1 Zvolením Zobrazit > Zobrazit seznamy otev ete paletu Seznamy.

2 Chcete-li zobrazit seznam pro danou knihu, vyberte otev enou knihu v rozevírací nabídce
Zobrazit seznam.

3 Klepnutím na Aktualizovat se p ekontrolují v"echny kapitoly v knize a vygeneruje se nov!
seznam. Po dokon ení operace se seznam knihy zobrazí v palet  Seznamy.

Práce s rejst íky

V programu QuarkXPress je vytvá ení rejst ík  provád no ozna ováním slov v dokumentu
jako polo!ek rejst íku první, druhé, t etí a  tvrté úrovn . M !ete vytvo it k í!ové odkazy a
zvolit, zda polo!ky rejst íku zahrnují slovo, odstavce, v!b r textu nebo ve"ker! text, a! do
dal"ího v!skytu specifické p edlohy stylu. A! budete chtít rejst ík vygenerovat, specifikujte
jeho formát (vno en! nebo úpln!), odd lovací znaky, p edlohu stránky a p edlohy stylu
pro r zné úrovn . QuarkXPress poté vytvo í rejst ík a nastaví po!adované styly.

Software umí zautomatizovat proces psaní, formátování a aktualizování  ísel stránek v
rejst íku, ale  lov k v!dy musí rozhodnout, co bude pat it do srozumitelného, u!ite ného
rejst íku. Proto!e tento proces není mo!né zcela automatizovat, m !e vytvá ení rejst íku
prodlou!it  as p ípravy dokumentu, ale proto!e va"i  tená i budou schopni najít po!adované
informace, bude to  as dob e investovan!.

Nastavení barvy rejst íkové zna ky

Po p idání slova do rejst íku jej QuarkXPress ozna í závorkami nebo ráme kem, tzv.
rejst íkov!mi zna kami. Rejst íkové zna ky jsou zobrazeny v dokumentu, je-li otev ena
paleta Rejst ík  (Zobrazit > Zobrazit rejst ík). Barvu rejst íkov!ch zna ek m !ete zm nit v
dialogovém okn  P edvolby rejst íku.

1 Zvolte QuarkXPress/Upravit > P edvolby > Rejst ík.

2 Klepnutím na tla ítko Barva odkazu zobrazte paletu s nabídkou barev.

3 Pro vybrání barvy rejst íkov!ch zna ek pou!ijte posuvníky, "ipky, pole nebo barevn! kotou .

4 Klepnutím na OK zav ete paletu pro v!b r barvy; poté klepnutím na OK zav ete dialogové
okno P edvolby rejst íku.

Pokud ozna íte jako polo!ku rejst íku blok textu, bude ozna en závorkami. Umístíte-li do
textu textov! kurzor a zadáte polo!ku rejst íku, umíst ní se ozna í ráme kem.
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Vytvo ení polo!ek rejst íku

Ka!d! záznam v rejst íku, a  je to jedno slovo nebo n kolik slov, se naz!vá polo!ka. Ka!dá
polo!ka je za azena do úrovn . Úrovn  indikují hierarchii polo!ky, od první do  tvrté.
Polo!ky první úrovn  jsou nejobecn j"í, polo!ky  tvrté úrovn  jsou nejspecifi t j"í.

QuarkXPress vám umo!ní vytvo it  ty úrov ov! úpln! rejst ík a dvouúrov ov! vlo!en!
rejst ík.

Vytvo ení polo"ky rejst íku první úrovn 
Polo!ka rejst íku první úrovn  je primární polo!ka abecedn  se azená v rejst íku.

Ne! za nete p idávat slova do rejst íku, musíte se rozhodnout, zda chcete vytvo it úpln!
nebo vlo"en! rejst ík. Úpln! rejst ík m !e mít a!  ty i úrovn  informací a polo!ky jsou v n m
odd leny konci odstavc  a mají r zné p edlohy stylu. Vno en! index je dvouúrov ov!,
p i em! polo!ky druhé úrovn  následují ve stejném odstavci okam!it  za polo!kami první
úrovn .

1 Umíst te textov! kurzor do textu nebo vyberte  ást textu. Tím ur íte za átek textu, kter!
chcete p idat do rejst íku.

2 Chcete-li zadat text polo!ky první úrovn  do pole Text palety Rejst ík (nabídka Zobrazit),
zvolte text v dokumentu nebo jej napi"te do pole.

3 Chcete-li pozm nit abecední  azení polo!ky, zadejte text do pole  azení. Pokud má polo!ka
text nap íklad "20. století", m !ete ji nechat  adit jako "dvacáté století". To neovlivní text
uveden! v rejst íku.

4 V rozevírací nabídce Úrove  zvolte První úrove .

5 Chcete-li potla it v!chozí formátování znak  pou!ité na  íslo stránky nebo k í!ov! odkaz,
vyberte jinou p edlohu stylu písma v rozevírací nabídce Styl. V!chozí formátování je styl
písma textu polo!ky.

6 V rozevírací nabídce Rozsah vyberte polo!ku specifikující rozsah textu, kter! polo!ka
rejst íku pokr!vá.

7 V palet  Index klepn te na tla ítkoP idat ; v  seznamu Polo"ky se zobrazí abecedn 
za azená polo!ka rejst íku první úrovn . Indexovan! text rejst íku je v dokumentu ozna en

závorkami nebo ráme kem. M !ete rovn ! klepnout na tla ítko P idat v!e, aby se do
seznamu Polo"ky p idaly v"echny v!skyty zvoleného textu.

Polo!ku rejst íku m !ete p idat zvolením textu v dokumentu, zobrazením kontextové
nabídky a zvolením P idat do rejst íku. Polo!ka bude p idána se zvolenou úrovní, stylem
a rozsahem. Zobrazená kontextová nabídka je stejná, jako kontextová nabídka pro textov!
ráme ek, s v!jimkou polo!ky P idat do rejst íku.

Pokud zvolíte slovo, p idáte jej do rejst íku, a poté se pokusíte zvolené slovo p idat do
rejst íku znovu (nap íklad do jiné úrovn ), zobrazí se v!straha: "V tomto umíst ní ji! takov!
rejst íkov! odkaz je." Chcete-li do rejst íku stejné slovo p idat vícekrát, umíst te textov!
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kurzor na slovo a zadejte po!adované slovo do pole Text. Zobrazí se druhá polo!ka rejst íku
plus závorky pro rejst íkovou zna ku.

Klávesa Option/Alt zm ní tla ítko P idat na P idat opa né . Tla ítko P idat opa né p idá
polo!ku do seznamu Polo"ky v obráceném po adí a p idá k polo!ce  árku. Pokud nap íklad
klepnete na tla ítko P idat opa né , text "Elaine DeKooning" je p idán jako "DeKooning,
Elaine". Text "Lila Cabot Perry" bude p idán jako "Perry, Lila Cabot."

Stisknutí klávesy Option/Alt zm ní tla ítko P idat v!e na P idat v!echny opa né . Klepnutí
na tla ítko P idat v!echny opa né p idá v"echny v!skyty zvoleného textu do seznamu
Polo"ky v obráceném po adí.

Vytvo ení polo"ky rejst íku druhé, t etí a  tvrté úrovn 
V úplném rejst íku jsou polo!ky druhé, t etí a  tvrté úrovn  umíst ny pod polo!kami první
úrovn  v novém odstavci. Ve vlo!eném rejst íku polo!ky druhé úrovn  následují za
polo!kami první úrovn  ve stejném odstavci.

1 Umíst te textov! kurzor na za átek rozsahu textu, kter! chcete pou!ít do rejst íku.

2 Pou!ijte ovládací prvky Text,  azení, Styl a Rozsah, jako kdy! vytvá íte polo!ku rejst íku
první úrovn .

3 Klepn te vedle polo!ky v levém sloupci seznamu Polo"ky a nastavte ji vy""í úrove . Tím
se dostane nad polo!ku druhé, t etí nebo  tvrté úrovn .

Polo!ky druhé, t etí a  tvrté úrovn  jsou odsazeny, pokud p edloha stylu odstavce pou!itá
v rejst íku má nastavenu hodnotu levého odsazení.

4 Zvolte Druhá úrove , T etí úrove  nebo  tvrtá úrove  z rozevírací nabídky Úrove .

#ipka  ur uje, jaké mo!nosti Úrovn  jsou k dispozici. Mo!nost Druhá úrove  je dostupná,
pokud je "ipka vedle polo!ky první nebo druhé úrovn , mo!nost T etí úrove  je dostupná,
pokud je "ipka vedle polo!ky první, druhé nebo t etí úrovn , a mo!nost  tvrtá úrove  je
dostupná, pokud je "ipka vedle polo!ky první, druhé, t etí nebo  tvrté úrovn .

5 Klepn te na tla ítko P idat . Nová polo!ka rejst íku je za azena podle abecedy a odsazena
podle odpovídající úrovn .

V rozevírací nabídce Rozsah vyberte Bez stránky  ., pokud má b!t polo!ka rejst íku pou!ita
jako nadpis pro více úrovní informací. Pokud nap íklad vytvá íte kucha ku, m !ete vytvo it
polo!ku "Dort", zru"it uvedení  ísel stránek u této polo!ky a poté uvést r zné druhy dort ,
nap íklad " okoládov!" nebo ""leha kov!" jako polo!ky druhé a t etí úrovn .

Vytvo ení k í!ov!ch odkaz 

Krom  uvád ní  ísel stránek pro polo!ky rejst íku m !ete  tená e rovn ! odkazovat na dal"í
témata. Nap íklad v  lánku o "Typografii" m !ete uvést "Viz dále Písma". To provedete
vytvo ením k í!ového odkazu. K í!ov! odkaz m !ete vytvo it k existující polo!ce rejst íku,
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nebo jej m !ete p idat k nové polo!ce specificky vytvo ené pro k í!ov! odkaz. Pro vytvo ení
k í!ového odkazu pou!ijte paletu Rejst ík (Zobrazit > Zobrazit rejst ík).

Vytvo ení k í"ového odkazu pro novou polo"ku rejst íku
Postup vytvo ení k í!ového odkazu pro novou polo!ku rejst íku:

1 Kamkoli do textu umíst te textov! kurzor (nezále!í na tom, kam jej umístíte, proto!e pro
tuto polo!ku nebudou uvedena  ísla stránek).

2 Do pole Text na palet  Rejst ík zadejte text polo!ky.

3 Pou!ijte pole  azení a Úrove , jako kdyby jste cht li vytvo it libovolnou dal"í polo!ku
rejst íku.

4 V rozevírací nabídce Rozsah zvolte K í"ov! odkaz. V rozevírací nabídce vyberte po!adovan!
typ k í!ového odkazu: Viz, Viz také nebo Viz zde.

5 Zadáním textu do pole nebo klepnutím na existující polo!ku v seznamu ur ete polo!ku
rejst íku, pro kterou se vytvá í k í!ov! odkaz.

6 Klepn te na tla ítko P idat. Po rozbalení polo!ky si prohlédn te text k í!ového odkazu.

Vytvo ení k í"ového odkazu pro existující polo"ku rejst íku
Postup vytvo ení k í!ového odkazu pro existující polo!ku rejst íku:

1 Kamkoli do textu umíst te textov! kurzor (nezále!í na tom, kam jej umístíte, proto!e pro
tuto polo!ku nebudou uvedena  ísla stránek).

2 V seznamu Polo"ky vyberte polo!ku. Polo!ka je automaticky umíst na do pole Text.

3 V palet  Rejst ík klepn te na tla ítko Upravit , poklepejte na polo!ku, nebo zvolte polo!ku
a otev ete kontextovou nabídku.

4 V rozevírací nabídce Rozsah zvolte K í"ov! odkaz. V rozevírací nabídce vyberte po!adovan!
typ k í!ového odkazu: Viz, Viz také nebo Viz zde.

5 Zadáním textu do pole nebo klepnutím na existující polo!ku v seznamu ur ete polo!ku
rejst íku, pro kterou se vytvá í k í!ov! odkaz.

Chcete-li zobrazit text k í!ového odkazu v seznamu Polo"ky spolu s  ísly stránek odkaz ,
rozbalte polo!ku.

P i generování rejst íku jsou k í!ové odkazy umíst ny hned za  ísla stránek odkaz . Ty jsou
formátovány p edlohou stylu písma specifikovanou v dialogovém okn  P edvolby rejst íku
(Upravit > P edvolby > Rejst ík). Pokud specifikujete Styl polo"ky, k í!ov! odkaz pou!ije
stejnou p edlohu stylu jako polo!ka, kterou následuje. Pokud v rozevírací nabídce Styl
(paleta Rejst ík) specifikujte p edlohu stylu písma pro k í!ov! odkaz, potla í se jí p edloha
stylu specifikovaná v dialogovém okn  P edvolby rejst íku. Text, kter! zadáte do pole
K í"ov! odkaz, bude pou!ívat stejnou p edlohu stylu; p edloha stylu v"ak nebude pou!ita
na slova "Viz", "Viz také" nebo "Viz zde", které jsou sou ástí k í!ového odkazu.
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Odd lovací znaky p ed k í!ov!m odkazem jsou specifikovány v poli P ed k í". odkazem
dialogu P edvolby rejst íku (QuarkXPress/Upravit > P edvolby > Rejst ík). Chcete-li
pou!ít odd lovací znak za k í!ov!m odkazem, zadejte jej za text k í!ového odkazu zadaného
v palet  Rejst ík.

Upravení polo!ky rejst íku

M !ete zvolit polo!ku rejst íku a upravit informace v polích Text nebo  azení. M !ete rovn !
zvolit k í!ov! odkaz nebo odkaz na  íslo stránky a upravit informace v rozevírací nabídce
Styl nebo Rozsah. M !ete také zm nit úrove  polo!ky.

1 V seznamu Polo"ky vyberte polo!ku nebo odkaz. (Chcete-li zobrazit odkazy, rozbalte
polo!ku.)

2 V palet  Rejst ík klepn te na tla ítko Upravit , poklepejte na polo!ku, nebo zvolte polo!ku
a v kontextové nabídce vyberte Upravit.

Pokud jste v re!imu úprav, je tla ítko Upravit zobrazeno inverzn  .

3 Prove te zm ny u zvolené polo!ky nebo odkazu. M !ete rovn ! zvolit nebo upravit dal"í
polo!ky nebo odkazy.

4 Chcete-li ukon it re!im úprav, klepn te znovu na tla ítko Upravit .

Odstran ní polo!ky rejst íku

Postup odstran ní polo!ky rejst íku a jejích rejst íkov!ch zna ek z textu:

1 V seznamu Polo"ky vyberte polo!ku nebo odkaz. (Chcete-li zobrazit odkazy, rozbalte
polo!ku.)

2 Otev ete kontextovou nabídku a zvolte Smazat, nebo klepn te na tla ítko Smazat  v
palet  Index.

Ur ení odd lovacích znak  pou!it!ch v rejst íku

Dialogové okno P edvolby rejst íku  umo! uje ur it odd lovací znaky, které se automaticky
vlo!í p i generování rejst íku.

1 Zvolte QuarkXPress/Upravit > P edvolby > Rejst ík.

2 Do polí Odd lovací znaky zadejte v"echny odd lovací znaky, v etn  okolních mezer a
p edloh styl  k í!ov!ch odkaz .

• Pole Za polo"kou ur uje znaky okam!it  následující za ka!dou polo!kou rejst íku (obvykle
dvojte ka). Nap íklad: "QuarkXPress: xii, 16–17, 19" pou!ívá st edník a mezeru za polo!kou
rejst íku "QuarkXPress."

Pokud za polo!kou rejst íku následuje bezprost edn  k í!ov! odkaz, pou!ijí se místo znak 
Za polo"kou znaky P ed k í". odkazem.
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• Mezi  ísly stránek specifikuje slova nebo znaky pou!ité pro odd lení seznamu  ísel stránek
(v t"inou  árka nebo st edník). Nap íklad: "QuarkXPress: xii, 16–17, 19" pou!ívá mezi  ísly
stránek  árku a mezeru.

• V rozsahu stránek specifikuje slova nebo odd lovací znaky pou!ité pro zobrazení rozsahu
stránek (v t"inou poml ka nebo slovo " a! " s mezerami po obou stranách ). Nap íklad:
"QuarkXPress: xii, 16–17, 19" pou!ívá mezi rozsahem stránek poml ku.

• P ed k í". odkazem  specifikuje slova nebo odd lovací znaky pou!ité p ed k í!ov!m odkazem
(v t"inou te ka, st edník nebo mezera). Nap íklad: "QuarkXPress: xii, 16–17, 19. Viz rovn !
sestava stránky" pou!ívá p ed k í!ov!m odkazem te ku a mezeru.

• Styl k í". odkazu specifikuje p edlohu stylu pou!itou pro k í!ov! odkaz. Tato p edloha
stylu je pou!ita pouze na "Viz", "Viz také" a "Viz zde".

• Mezi polo"kami specifikuje slova nebo odd lovací znaky pou!ité mezi úrovn mi polo!ek
ve vlo!eném rejst íku (v t"inou st edník nebo te ka). Vlo!en! rejst ík zobrazuje polo!ky a
podpolo!ky rejst íku v jednom odstavci. Nap íklad: "QuarkXPress: xii, 16–17, 19; Tisk od:
62–64; Typografie: 32, 34" pou!ívá mezi polo!kami st edník.

V úplném rejst íku jsou znaky Mezi polo"kami pou!ity jako koncov! znak jednotliv!ch
odstavc .

3 Klepn te na OK.

Dokon en! rejst ík obsahuje formátovan! text a ne dynamické odkazy na text rejst íku.
Pokud budete pokra ovat v úpravách textu nebo seznamu Polo"ky, budete muset rejst ík
znovu vygenerovat.

Do jednotliv!ch polí Odd lovací znaky m !ete zadat a! 72 znak . V polích Odd lovací
znaky m !ete rovn ! pou!ít ur ité zna ky XPress Tags. Pokud nap íklad do pole Za polo"kou
vlo!íte \t, bude p i generování rejst íku za polo!ku automaticky vlo!en v!chozí tabulátor.

Vytvo ení rejst íku

Dialogové okno Sestavit rejst ík pou!ijte pro vytvo ení rejst íku z obsahu palety Rejst ík.

P i generování rejst íku vytvá í QuarkXPress seznam, naformátuje jej podle va"ich po!adavk 
a vlo!í jej na stránky podle zvolené p edlohy stránky. Pokud je otev en dokument, jsou
p edvolby rejst íku specifické pro dan! dokument.

P ed vygenerováním rejst íku vytvo te pro rejst ík p edlohu stránky s automatick!m
textov!m ráme kem. Poté vytvo te p edlohy styl  odstavc  pro nadpisy oddíl  a v"echny
úrovn  pou!ité v rejst íku. V t"inou jsou jednotlivé úrovn  odli"eny r zn!m odsazením.

P i generování rejst íku knihy by m l b!t rejst ík p idán do poslední kapitoly knihy. Je-li
rejst ík vlo!en do jiné kapitoly knihy s následn!m  íslováním stránek, m !e se zm nit
 íslování stránek umíst n!ch za kapitolou s rejst íkem. M !e b!t vhodné vytvo it samostatnou
kapitolu pouze pro rejst ík, a tu pak umístit na konec knihy.

Postup generování rejst íku:
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1 Zvolte Slu"by > Sestavit rejst ík, nebo zobrazte nabídku obsahu v palet  Rejst ík a zvolte
Sestavit rejst ík.

2 Klepnutím na Úpln! nebo na Vlo"en! zvolte Formát. Je-li vá" rejst ík tvo en více ne!
dv ma úrovn mi informací, m li byste vytvo it úpln! rejst ík. Rozhodnete-li se vytvo it
vlo!en! rejst ík, v"echny úrovn  informací pro jednotlivé polo!ky budou uvedeny ve
stejném odstavci, bez dal"í hierarchie.

3 Za"krtn te Celá kniha pro vytvo ení rejst íku z celé knihy, její! sou ástí je dan! dokument.
Pokud dokument není obsa!en v knize, není tato mo!nost dostupná. Ponecháte-li mo!nost
neozna enou, bude vytvo en rejst ík pouze z aktuálního dokumentu.

4 Zvolením Nahradit stávající dojde k p epsání existujícího rejst íku.

5 Chcete-li k jednotliv!m abecedním sekcím rejst íku p idat ozna ení, zvolte P idat litery
abecedy a vyberte p edlohu stylu z rozevírací nabídky.

6 Vyberte P edlohu stránky pro rejst ík (jsou uvedeny pouze p edlohy stránek s
automatick!mi textov!mi ráme ky). QuarkXPress automaticky p idá pot ebné stránky na
konec dokumentu obsahujícího rejst ík. Specifikujete-li p edlohu stránky jako
dvoustránkovou, bude jako první p idána pravá stránka.

7 V rozevírací nabídce P edlohy styl  úrovní vyberte p edlohy styl  pro jednotlivé úrovn 
rejst íku. Pokud v sekci Formát zvolíte Vlo"en!, bude v rozevírací nabídce dostupná pouze
polo!ka První úrove  (proto!e v"echny úrovn  jsou slou eny do stejného odstavce).

8 Klepnutím na OK zav ete dialogové okno Sestavit rejst ík a vytvo te rejst ík.

Pot ebujete-li porovnat dv  verze rejst íku, zru"te ozna ení u polo!ky Nahradit stávající v
dialogovém okn  Sestavit rejst ík (nabídka Slu"by).

Upravení v!sledn!ch rejst ík 

Po vytvo ení rejst íku jej musíte d kladn  prohlédnout. Ov  te, !e je rejst ík úpln!, k í!ové
odkazy jsou správné a úrovn  jsou logické. Rozhodn te, zda vám vyhovují odd lovací znaky
a formátování. Není pravd podobné, !e budete spokojeni s úpln  prvním vygenerovan!m
rejst íkem. N které problémy m !ete vy e"it upravením nebo nov!m vygenerováním rejst íku,
dal"í problémy mohou vy!adovat místní formátování textu rejst íku.

Netisknuteln! text v rejst íku
Pokud se text v závorkách nebude tisknout, proto!e je umíst n na pracovní plo"e, zakryt!
jin!m objektem nebo jeho ráme ek p etekl, zobrazí se v rejst íku vedle polo!ky, místo  ísla
stránky, znak k í!ku † (Mac OS) nebo znaky "PB " s mezerou za B (Windows).

Pouze Mac OS: Chcete-li vyhledat znak k í!ku, stiskn te Option+T v poli Hledat dialogového
okna Hledat/zam nit  (nabídka Upravit). Poté se podívejte, zda je mo!né vy e"it problém
v dokumentu nebo jednodu"e odstra te k í!ek z vygenerovaného rejst íku.

Pouze Windows:  Chcete-li vyhledat znaky "PB ", zadejte je (v etn  mezery) do pole Hledat
dialogového okna Hledat/zam nit  (nabídka Upravit). Poté se podívejte, zda je mo!né
vy e"it problém v dokumentu nebo jednodu"e odstra te k í!ek z vygenerovaného rejst íku.
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Upravení a nové vygenerování rejst íku
Chcete-li vy e"it problémy s odd lovacími znaky, polo!kami nebo organizací rejst íku,
p ejd te do palety Rejst ík dialogového okna P edvolby rejst íku (QuarkXPress / Upravit >
P edvolby > Rejst ík), nebo do dialogu Sestavit rejst ík (nabídka Slu"by). Prove te pot ebné
zm ny a znovu vygenerujte rejst ík.

Aktualizování rejst íku
Pokud upravíte dokument poté, co vygenerujete rejst ík, musíte rejst ík vygenerovat znovu.
Proto!e QuarkXPress neaktualizuje text rejst íku automaticky, musíte vygenerovat v!sledn!
rejst ík a! v dob , kdy jste si skute n  jisti, !e je dokument hotov!.

Pou"ití místního formátování na rejst ík
Je-li ji! tém   jisté, !e se publikace nebude m nit, m !ete po vytvo ení rejst íku upravit sv j
rejst ík pomocí místního formátování. Nap íklad, pokud pod písmeny "W", "X", "Y" a "Z"
máte v!dy jen jednu polo!ku, m !ete je slou it pod spole n!m záhlavím "W–Z". Nebo m !ete
pou!ít dialog Hledat/Zam nit (nabídka Upravit) a pou!ít styly na jednotlivá slova.
Nezapome te, !e zm ny nebudou reflektovány v budoucích verzích rejst íku, pokud se v
této fázi rozhodnete odstranit nebo zm nit polo!ky.

Práce s knihami

Vícedokumentové publikace je slo!ité spravovat. V"echny dokumenty musí b!t udr!ovány
pohromad , ale i nadále z stávat samostatné. Tento problém vám pomáhají  e"it knihy.

Knihy jsou soubory programu QuarkXPress, ve kter!ch se zobrazují odkazy k jednotliv!m
dokument m naz!van!m kapitoly. Po p idání kapitol do knihy m !ete otev ít, zav ít a
sledovat kapitolu prost ednictvím palety Kniha. QuarkXPress umo! uje synchronizovat
p edlohy stylu a dal"í specifikace pou!ité v kapitolách knihy, tisknout kapitoly z palety
Kniha a automaticky aktualizovat  íslování stránek ve v"ech kapitolách.

QuarkXPress umo! uje otev ít a! 25 knih najednou. Knihy mohou b!t sou asn  otev eny
více u!ivateli, tak!e  lenové pracovní skupiny mají p ístup k r zn!m kapitolám. Knihy
z stávají otev ené dokud je nezav ete nebo dokud neukon íte QuarkXPress. Zm ny provedené
v knihách jsou ulo!eny po zav ení palety Kniha nebo po ukon ení programu QuarkXPress.

Zm ny v knihách (nap íklad p idání kapitoly nebo zm na po adí kapitol) jsou ulo!eny
automaticky po zav ení knihy nebo po ukon ení programu QuarkXPress. Kapitoly, které
otev ete a upravujete, musí b!t ulo!eny stejn!m zp sobem, jakoby se jednalo o samostatné
dokumenty programu QuarkXPress, tedy pomocí p íkazu Ulo"it (nabídka Soubor).

Kdy!  lenové pracovní skupiny provedou v knize zm ny (nap íklad otev ení kapitoly nebo
zm na po adí kapitol), kniha bude aktualizována, aby odrá!ela provedené zm ny. Klepnutím
kdekoliv v palet  Kniha se tato paleta zaktualizuje.
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Vytvo ení knih

V programu QuarkXPress je kniha soubor dokument  (kapitol). Novou knihu m !ete vytvo it
kdykoli. Postup vytvo ení nové knihy:

1 Zvolte Soubor > Nov! > Kniha.

2 Pomocí ovládacích prvk  v dialogovém okn  specifikujte slo!ku pro umíst ní souboru nové
knihy.

3 Do pole Název knihy/Název souboru zadejte název knihy.

4 Klepn te na Vytvo it. Nová kniha se zobrazí jako okno p ed v"emi otev en!mi dokumenty.

Pokud ukládáte soubory knihy do sdílené slo!ky, m !e knihu otev ít a upravovat její kapitoly
více u!ivatel . Chcete-li pou!ít funkci knihy ve víceu!ivatelském prost edí, musí mít v"ichni
u!ivatelé ze sv!ch po íta   ke knize stejnou cestu; to znamená, !e kniha musí b!t ulo!ena
na spole ném sí ovém serveru, a ne na po íta i u!ivatele, kter! k této knize rovn ! p istupuje.

Práce s kapitolami

Knihy obsahují samostatné dokumenty programu QuarkXPress (tzv. kapitoly). Chcete-li
vytvo it kapitoly, p idejte dokumenty do otev ené knihy. Kapitoly se neotevírají p íkazem
Otev ít (nabídka Soubor), ale prost ednictvím nabídky Kniha. Kapitoly m !ete v knize
uspo ádat, nebo je z knihy odstranit. Kapitoly knihy musí b!t ulo!eny na stejném svazku,
jako kniha.

P idání kapitol do knih
Do knihy m !ete p idat a! 1000 kapitol. Postup p idání kapitol do otev ené knihy:

1 Klepn te na tla ítko P idat kapitolu  v palet  Kniha.

2 Pomocí ovládacích prvk  dialogového okna vyhledejte první dokument, kter! chcete p idat
do knihy. Po p idání první kapitoly do knihy se tato kapitola standardn  stane hlavní
kapitolou. Hlavní kapitola definuje p edlohy stylu, barvy, specifikace D+V, seznamy a
linky, které budou pou!ity v celé knize. Tyto atributy jsou specifické pro hlavní kapitolu:
ostatní kapitoly (jiné ne! hlavní kapitola) mají atributy nezávislé na t ch, které jsou uvedeny
v hlavní kapitole.

3 V seznamu vyberte dokument a klepn te na P idat. Pokud byl dokument vytvo en star"í
verzí programu QuarkXPress, budete upozorn ni, !e p idáním dokumentu se aktualizuje
na sou asn! formát. Klepnete-li na OK, dokument bude aktualizován a znovu ulo!en jako
kapitola programu QuarkXPress.

4 Opakováním krok  1 a! 3 p idejte do knihy dal"í kapitoly.

P idané kapitoly jsou uvedeny v palet  Kniha. Pokud je v palet  Kniha vybrána kapitola a

vy klepnete na tla ítko P idat kapitolu , p idá se dal"í kapitola bezprost edn  za vybranou
kapitolu. Není-li vybrána !ádná kapitola, dal"í kapitola se p idá na konec seznamu.
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Kapitola m !e pat it pouze do jedné knihy. Chcete-li stejnou kapitolu pou!ít v jiné knize,
pou!ijte p íkaz Ulo"it jako (nabídka Soubor) pro vytvo ení kopie dokumentu. P idejte
kopii dokumentu do jiné knihy. Umíst ní kapitoly do jiné knihy m !e zm nit  íslování
stránek knihy.

Stav kapitoly
Po umíst ní kapitol do knihy je m !ete vy i ostatní u!ivatelé otevírat, zavírat a sledovat
pomocí palety Kniha. Sloupec Stav v palet  Kniha ukazuje aktuální stav ka!dé kapitoly:

• K dispozici indikuje, !e kapitolu m !ete otev ít.

• Otev ená indikuje, !e ji! máte kapitolu na svém po íta i otev enou.

• [Jméno u"ivatele] indikuje, !e kapitolu ji! otev el jin! u!ivatel. Jméno u!ivatele odpovídá
jménu p i azenému k po íta i u!ivatele. Informace o sdílení soubor  a pojmenování po íta e
si vyhledejte v dokumentaci ke svému po íta i.

• Zm n no indikuje, !e kapitola byla otev ena a upravena nezávisle na knize. Chcete-li
aktualizovat stav na K dispozici, otev ete kapitolu z palety Kniha a poté kapitolu zav ete.

• Chybí indikuje, !e soubor kapitoly byl po p idání do knihy p esunut. Poklepáním na název
kapitoly otev ete dialogové okno a v n m vyhledejte soubor.

Otev ení kapitol v knize
P esto!e stejnou knihu m !e otev ít více u!ivatel , kapitolu m !e otev ít v!dy pouze jeden.
Pro otev ení kapitoly musí b!t ve sloupci Stav zobrazen atribut kapitoly K dispozici nebo
Zm n no. Poklepáním na název dostupné kapitoly ji otev ete.

Otev ení kapitol nezávisle na knize
Pokud musíte pracovat na po íta i, kter! není sou ástí sít , ve které je ulo!ena kniha
(nap íklad chcete upravit kapitolu doma), m !ete pracovat na kopii kapitoly nezávisle na
knize, do které pat í. Po dokon ení práce na kapitole ji zkopírujte zp t na p vodní místo v
síti; v palet  Kniha se zobrazí s atributem Zm n no.

Chcete-li zajistit, aby ostatní u!ivatelé neupravovali p vodní kapitolu v dob , kdy upravujete
její kopii, m !ete umístit soubor p vodní kapitoly do jiné slo!ky, tak!e atribut jejího stavu
v palet  Kniha bude Chybí.

Zm na po adí kapitol v knize
Po adí kapitol v knize m !ete kdykoli zm nit, bez ohledu na jejich stav. P i zm n  po adí
kapitol jsou automaticky aktualizována  ísla stránek. Klepnutím na název vyberte kapitolu

a klepn te na tla ítko P esunout kapitolu  v palet  Kniha. Zvolená kapitola se p esune
nahoru nebo dol .

Odebrání kapitol z knihy
Kapitolu m !ete z knihy kdykoli odebrat. Klepnutím na název vyberte kapitolu a klepn te

na tla ítko Odstranit kapitolu . Název kapitoly je odebrán z palety Kniha a propojení
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ke kapitole jsou zru"ena. Kapitola se stává standardním dokumentem programu
QuarkXPress.

 íslování stránek

Pokud va"e kapitoly p idávané do knihy obsahují oddíly (Stránka > Oddíl), z stane  íslování
oddíl  a stránek zachováno. Nap íklad ka!dá kapitola v knize m !e b!t nov! oddíl. Pokud
va"e kapitoly nemají oddíly, QuarkXPress kapitolám v knize p i adí vzestupné  íslování
stránek. Pokud má nap íklad první kapitola v knize 10 stránek, druhá kapitola za ne stránkou
11.

Zm nu  íslování stránek v knize m !ete provést p idáváním a odebíráním oddíl . Pokud
stránka dokumentu obsahuje znak automatického  íslování stránky, zobrazí se na takové
stránce odpovídající  íslo stránky.

Práce s kapitolami obsahujícími oddíly
Pokud kapitola obsahuje za átek oddílu, z stane  íslování stránek oddílu zachováno v celé
knize, dokud QuarkXPress nezjistí nov! za átek oddílu. Pokud je nap íklad první kapitola
knihy oddíl se signováním stránek "A", v"echny stránky v následujících kapitolách budou
pou!ívat rovn ! signování "A", dokud QuarkXPress nezjistí nov! oddíl. V tomto p ípad 
m !e b!t druhá kapitola oddíl se signováním "B".

Sekce v kapitolách knihy m !ete kdykoli p idat, zm nit a odstranit (Stránka > Oddíl).
Pokud odstraníte v"echny oddíly ze v"ech kapitol v knize, kniha se vrátí k souvislému
 íslování stránek.

Chcete-li zobrazit  íslování stránek kapitoly v palet  Kniha, musíte pou!ít automatické
 íslování stránek.

Práce s kapitolami, které neobsahují oddíly
Pokud kapitoly neobsahují oddíly, QuarkXPress vytvo í "za átek kapitoly knihy" na první
stránku ka!dé kapitoly. Za átek kapitoly knihy informuje kapitolu, !e má za ít  íslovat své
stránky od  ísla poslední stránky p edchozí kapitoly. Chcete-li potla it za átek kapitoly
knihy a vytvo it oddíl, otev ete kapitolu a zvolte Stránka > Oddíl. Za"krtnutím Za átek
oddílu se zru"í za"krtnutí u Za átek kapitoly knihy. Pokud p idáte do kapitoly stránky,
zm níte po adí kapitol nebo odstraníte kapitoly, následující stránky a kapitoly budou
p e íslovány podle za átku tohoto oddílu.

Aby ve v!stupních stránkách kapitoly p esn  odpovídalo  íslování stránek knihy, m l by
b!t pro  ísla stránek pou!it znak Aktuální  íslo stránky.

Ka!d! u!ivatel, kter! otev e knihu, m !e p idat a odstranit kapitoly nebo zm nit jejich
po adí. U!ivatel m !e rovn ! p idávat oddíly do kapitol, aby potla il souvislé  íslování stránek
nebo synchronizaci kapitol. Tyto úlohy m !ete p i adit pouze jednomu u!ivateli (nap íklad
editorovi) a ostatní u!ivatele po!ádat, aby pouze otevírali a zavírali kapitoly prost ednictvím
palety.
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Pokud otev ete kapitolu mimo její knihu p i azenou v programu QuarkXPress (tím je
my"leno, !e ji otev ete jinak, ne! prost ednictvím palety Kniha), m !e se  íslování stránek
do asn  zm nit. Pokud kapitola upravovaná mimo knihu obsahuje za átek kapitoly knihy,
co! automaticky aktualizuje  íslování stránek v celé kapitole, bude první stránka kapitoly
za ínat  íslem 1. Otev ete-li znovu kapitolu z palety Kniha,  íslování stránek se automaticky
aktualizuje. Obsahuje-li kapitola za átek b !ného oddílu,  íslování se p i upravování mimo
knihu neovlivní.

Synchronizace kapitol

Chcete-li zajistit, aby v"echny p edlohy stylu, barvy, specifikace D+V, seznamy a linky
pou!ité v kapitolách knihy byly stejné, m !ete synchronizovat tyto specifikace, aby
odpovídaly specifikacím z hlavní kapitoly. Standardn  je hlavní kapitolou první kapitola
p idaná do knihy, ale m !ete ji kdykoli zm nit.

P i synchronizování kapitol jsou v"echny specifikace ve v"ech kapitolách porovnány s
hlavní kapitolou a podle pot eby upraveny. Po synchronizování kapitol mají v"echny
kapitoly v knize stejné p edlohy stylu, barvy, nastavení D+V, seznamy a linky jako hlavní
kapitola.

Ur ení hlavní kapitoly
Standardn  je za hlavní kapitolu pova!ována kapitola, kterou do knihy p idáte jako první.
Hlavní kapitola je v palet  Kniha indikována ikonou M nalevo od názvu kapitoly. Chcete-li
zm nit hlavní kapitolu, klepnutím zvolte novou hlavní kapitolu. Poté klepn te do prázdného
prostoru nalevo od názvu kapitoly; ikona M hlavní kapitoly se p emístí k nové kapitole.

Synchronizace specifikací
Abyste mohli synchronizovat specifikace v knize, ov  te správnost definování p edloh stylu,
barev, d lení, zarovnávání, seznam  a linek v aktuální hlavní kapitole. Poté:

1 Zkontrolujte, !e v"echny kapitoly knihy mají stav K dispozici. Není-li kapitola k dispozici,
nebudou její specifikace synchronizovány.

2 Vyberte kapitoly, které chcete synchronizovat. Chcete-li zvolit více sousedních kapitol,
klepn te na první kapitolu, stiskn te klávesu Shift a poté klepn te na poslední kapitolu.
Chcete-li zvolit kapitoly, které nejdou za sebou, stiskn te p i volb  kapitol klávesu
Command/Ctrl.

3 V palet  Kniha klepn te na tla ítko Synchronizovat knihu . Otev e se dialogové okno
Synchronizovat zvolené kapitoly.

4 Klepn te na karty P edlohy stylu, Barvy, D+V, Seznamy nebo Linky a v seznamech
vyberte po!adované specifikace. V seznamu K dispozici jsou uvedeny v"echny odpovídající
specifikace. Vyberte specifikace, které chcete synchronizovat, a poklepejte na n . Nebo je
klepnutím na "ipku p esu te do sloupce Zahrnout.

5 Chcete-li synchronizovat v"echny specifikace v dialogovém okn  Synchronizovat zvolené
kapitoly, klepn te na tla ítko Synchron. v!e.
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6 Klepn te na OK. Ka!dá kapitola knihy se otev e, porovná s hlavní kapitolou, podle pot eby
upraví a ulo!í. P i synchronizování jsou kapitoly upravovány takto:

• Jsou porovnány specifikace stejného názvu; specifikace kapitoly jsou podle pot eby
upraveny, aby se shodovaly se specifikacemi v hlavní kapitole.

• Specifikace v hlavní kapitole, které v ostatních kapitolách nejsou uvedeny, jsou do t chto
kapitol p idány.

• Specifikace v ostatních kapitolách, které nejsou definovány v hlavní kapitole, z stávají
nedot eny.

Pokud provedete zm ny, které ovlivní specifikace v knize, musíte provést synchronizaci
znovu.

Synchronizací m !ete provést globální zm ny libovoln!ch specifikací v knize. Pokud se
nap íklad rozhodnete zm nit p ímou barvu pou!itou v celé knize, zm  te definici barvy v

hlavní kapitole a poté klepn te na tla ítko Synchronizovat knihu .

Tisk kapitol

Paleta Kniha rychl! p ístup k tisku n kolika kapitol se stejn!m nastavením. Z palety Kniha
m !ete tisknout celou knihu, nebo pouze vybrané kapitoly. Postup tisku kapitol v otev ené
knize:

1 Ov  te, !e kapitoly, které chcete tisknout, mají stav K dispozici nebo Otev ená. Nem !ete
tisknout kapitoly, které mají stav Chybí, nebo které jsou práv  pou!ívány jin!mi u!ivateli.

2 Chcete-li tisknout celou kapitolu, zkontrolujte, !e není vybrána !ádná kapitola. Chcete-li
zvolit jednu kapitolu, klepn te na ni. Chcete-li vybrat kapitoly, které jdou za sebou, stiskn te
p i jejich volb  klávesu Shift. Chcete-li zvolit kapitoly, které nejdou za sebou, stiskn te p i
jejich volb  klávesu Command/Ctrl.

3 Klepnutím na tla ítko Vytisknout kapitoly  v palet  Kniha otev ete dialogové okno
Tisk.

4 Chcete-li tisknout v"echny stránky ve vybran!ch kapitolách, zvolte v rozevírací nabídce
Stránky polo!ku V!echny.

5 B !n!m zp sobem zadejte dal"í nastavení tisku, nebo zvolte polo!ku v rozevírací nabídce
Tiskov! styl. V"echny stránky nebo kapitoly se vytisknou s tímto nastavením.

6 Klepn te na OK. QuarkXPress otev e v"echny kapitoly, vytiskne je a zav e. Pokud kapitola
chybí nebo je pou!ívána jin!m u!ivatelem, kniha se nevytiskne.

V polích, které vy!adují zadání  ísel stránky (nap íklad dialogové okno Tisk), musíte zadat
úplné  íslo stránky, v etn  signování, nebo absolutní  íslo stránky. Absolutní  íslo stránky
je aktuální pozice stránky relativn  k první stránce dokumentu, bez ohledu na p ípadné
oddíly v dokumentu. Chcete-li specifikovat absolutní  íslo stránky v dialogovém okn ,
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p idejte p ed  íslo stránky znak plus (+). Nap íklad pro zobrazení první stránky dokumentu
zadejte "+1".

Vytvo ení rejst ík  a obsah  knih

QuarkXPress umo! uje vygenerovat rejst ík a obsah z celé knihy. Tyto funkce jsou zaji"t ny
prost ednictvím funkcí seznam  a rejst íkování, a ne prost ednictvím palety Kniha. Aby
v"ak bylo mo!né vygenerovat úpln! obsah nebo rejst ík, musí b!t v knize v"echny kapitoly
K dispozici.

Rejst íky v knihách
Funkce vytvá ení rejst ík  jsou dostupné po na tení modulu dopl ku Index QuarkXTensions.
Abyste mohli vytvo it rejst ík, musíte prost ednictvím palety Rejst ík (nabídka Zobrazit)
ozna it text jako polo!ku rejst íku. Odd lovací znaky rejst íku nastavte v dialogovém okn 
P edvolby rejst íku (QuarkXPress/Upravit > P edvolby > Rejst ík). Po dokon ení knihy
vygenerujte rejst ík z dialogového okna Sestavit rejst ík (nabídka Slu"by).

Seznamy v knihách
V programu QuarkXPress je seznam kompilací textu, pro kter! je pou!ita specifická p edloha
stylu odstavce. M !ete nap íklad vzít ve"ker! text pou!ívající p edlohu stylu "Název kapitoly"
a ve"ker! text pou!ívající p edlohu stylu "Záhlaví oddílu" a vytvo it z nich dvouúrov ov!
obsah. Seznamy nejsou omezeny jen na vytvá ení obsahu - m !ete nap íklad vytvo it seznam
obrázk  z p edloh stylu pou!it!ch pro jejich popis. Generování seznam  umo! uje dialogové
okno Seznamy (nabídka Upravit) a paleta Seznamy (nabídka Zobrazit).

Práce s knihovnami

Knihovny jsou místem pro pohodlné ukládání  asto pou!ívan!ch objekt  stránky, nap íklad
log, tirá!e, právních text  a fotografií. Do jednotlivé knihovny m !ete ulo!it a! 2000 polo!ek.
Polo!kou knihovny m !e b!t textov! ráme ek, obrázkov! ráme ek, n kolik zvolen!ch objekt 
nebo skupina. Chcete-li p esunout polo!ky do a z knihovny, jednodu"e je p etáhn te, nebo
pou!ijte funkce vyjmout/kopírovat a vlo!it.

Knihovny jsou vhodné pro ukládání objekt , které mohou b!t kdykoliv pot ebné p i
vytvá ení sestavy. Vhodn!mi kandidáty na polo!ky knihovny jsou nap íklad firemní loga,
právní informace, b !n  pou!ívané obrázky a texty, formáty graf  nebo kliparty. Do knihovny
je rovn ! mo!né ulo!it objekty s obtí!n  zapamatovateln!m formátováním.

Pro procházení ve svisle zobrazené knihovn  pou!ijte posuvník palety Knihovna. Ta!ením
za prav! spodní roh palety Knihovna zm níte její velikost. Paletu Knihovna m !ete zv t"it
klepnutím na její maximalizující tla ítko. Dal"ím klepnutím na toto tla ítko vrátíte její
velikost do p edchozího stavu.
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Paleta Knihovna

Knihovny programu QuarkXPress není mo!né otevírat na jiné platform , ne! na jaké byly
vytvo eny.

Vytvo ení knihoven

Novou knihovnu m !ete vytvo it kdykoli, pokud máte otev eno mén  ne! 25 soubor .
Postup vytvo ení nové knihovny:

1 Zvolte Soubor > Nov! > Knihovna.

Nov  vytvo ená knihovna z stane otev ená, dokud ji ru n  nezav ete. P i spu"t ní programu
QuarkXPress jsou v"echny palety knihoven, které byly p edtím otev ené, znovu automaticky
otev eny a umíst ny do v!chozích poloh knihoven.

2 Pomocí ovládacích prvk  v dialogovém okn  specifikujte slo!ku pro ulo!ení souboru nové
knihovny.

3 Do pole Název knihovny/Název souboru zadejte název knihovny.

4 Klepn te na Vytvo it.
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P idání polo!ek knihovny

Kdy! p idáte polo!ky do knihovny, kopie objekt  jsou umíst ny do knihovny a zobrazeny
jako miniatura. P vodní objekty nejsou z dokumentu odstran ny. Postup p idání polo!ek
do otev ené knihovny:

1 Zvolte nástroj Objekt .

2 Zvolte objekty nebo skupinu objekt , kterou chcete umístit do knihovny. Chcete-li zvolit
více objekt , stiskn te klávesu Shift a postupn  na n  klepn te. Pokud v"ak zvolíte více objekt ,
budou ulo!eny do knihovny jako jedna polo!ka, a ne jako samostatné objekty.

3 P etáhn te objekty nebo skupinu do knihovny a po zobrazení ukazatele Knihovna 
uvoln te tla ítko my"i. Polo!ka knihovny je umíst na mezi ikony "ipek.

Na tení polo!ek knihovny

Chcete-li umístit polo!ku knihovny do dokumentu, vyberte libovoln! nástroj a klepn te
na polo!ku knihovny. P etáhn te polo!ku do dokumentu. Kopie polo!ky knihovny je
umíst na do dokumentu.

Manipulace s polo!kami knihovny

M !ete provést zm nu po adí polo!ek v knihovn , p esunout polo!ky z jedné knihovny do
jiné, nahradit nebo odstranit polo!ky knihovny.

• Chcete-li zm nit po adí polo!ky v knihovn , klepn te na ni a p etáhn te ji na jiné místo.

• Chcete-li zkopírovat polo!ku z jedné knihovny do jiné, klepn te na ni a p etáhn te ji do
jiné otev ené knihovny.

• Chcete-li nahradit polo!ku v knihovn , vyberte v dokumentu po!adovan! objekt a zvolte
Upravit > Kopírovat. Klepnutím na polo!ku v knihovn  ji ozna te a zvolte Upravit >
Vlo"it.

• Chcete-li v systému Mac OS odstranit polo!ku z knihovny, klepn te na ni a zvolte Upravit >
Smazat, Upravit > Vyjmout nebo stiskn te klávesu Delete. Chcete-li odstranit polo!ku z
knihovny v systému Windows, zvolte Upravit (nabídka palety Knihovna) > Smazat nebo
Upravit > Vyjmout.

Pouze Windows: P i kopírování, vkládání nebo mazání polo!ek knihovny v systému Windows
pou!ijte nabídku Upravit v horní  ásti palety Knihovna.

Pokud p esunete obrázek ve vysokém rozli"ení po jeho naimportování do va"eho
dokumentu, musíte po p eta!ení polo!ky knihovny do dokumentu aktualizovat cestu k
obrázku p íkazem Pou"ití (nabídka Slu"by).

Práce se jmenovkami

QuarkXPress umo! uje pro správu va"ich knihoven polo!ek vyu!ít jmenovky. M !ete pou!ít
stejnou jmenovku na více polo!ek a poté selektivn  zobrazit polo!ky knihovny podle jejich
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jmenovek. Máte-li nap íklad knihovnu plnou r zn!ch firemních log, m !ete jednotliv!m
polo!kám p i adit jmenovku s odpovídajícím názvem firmy.

Pojmenování polo"ek knihovny
Po opat ení jedné polo!ky knihovny jmenovkou m !ete stejnou jmenovku pou!ít i pro
dal"í polo!ky. P ípadn  m !ete p i adit ka!dé polo!ce knihovny jedine n! název.
Pojmenování polo!ek knihovny:

1 Poklepáním na polo!ku knihovny otev ete dialogové okno Objekt v knihovn .

2 Do pole Jmenovka zadejte popisn! název, nebo zvolte n kter! ze seznamu Jmenovka.
Chcete-li zm nit název polo!ky knihovny, zadejte jej nebo zvolte jinou jmenovku v
seznamu.

3 Klepn te na OK.

Zobrazení polo"ek knihovny podle jmenovky
Chcete-li zobrazit polo!ky podle jmenovky, klepn te na rozevírací nabídku (Mac OS) nebo
nabídku Jmenovky (Windows) v levém horním rohu palety Knihovna. Vyberte jmenovky,
podle kter!ch se mají zobrazit p i azené polo!ky.

• V nabídce se zobrazí V!echny, Neozna ené a ve"keré jmenovky, které jste vytvo ili a pou!ili
na polo!ky.

• Pro zobrazení více kategorií polo!ek m !ete zvolit více ne! jednu jmenovku; vedle ka!dé
zvolené jmenovky se zobrazí zna ka.

• Pokud na Mac OS zvolíte více ne! jednu jmenovku, zobrazí se v rozevírací nabídce R zné
zna ky. Pokud zvolíte nabídku Jmenovky ve Windows, zobrazí se vedle jmenovek v palet 
zna ka za"krtnutí.

• Chcete-li zobrazit v"echny polo!ky knihovny, bez ohledu na jmenovky, vyberte V!echny.

• Chcete-li zobrazit polo!ky, pro které nebyla pou!ita jmenovka, vyberte Neozna ené.
Mo!nost Neozna ené m !ete pou!ít spolu s dal"ími jmenovkami.

• Chcete-li skr!t polo!ky, pro které byla pou!ita jmenovka, zvolte jmenovku je"t  jednou.

Ulo!ení knihoven

Klepnete-li v palet  Knihovny na zavírací tla ítko, QuarkXPress automaticky ulo!í zm ny
provedené v knihovn . Pokud chcete, m !ete pou!ít funkci Automaticky ukládat knihovnu
pro pr b !né ukládání ve"ker!ch zm n. Povolení Automatického ukládání knihovny:

1 Zvolte QuarkXPress/Upravit > P edvolby; poté v seznamu nalevo klepn te na Ulo"it a
zobrazte okno Ulo"it.

2 Za"krtn te pole Automaticky ukládat knihovnu.

3 Klepn te na OK.
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V!stup

A  chcete tisknout kontrolní kopie pro náhled na laserové tiskárn  nebo pot ebujete v!sledn!
film nebo plát ve vysokém rozli"ení z osvitové jednotky, QuarkXPress vám kdykoli pom !e
získat uspokojivé v!sledky.

Tisk sestav

V mnoha vydavatelsk!ch prost edích m !ete tisknout na "irokou  adu v!stupních za ízení,
od stolních inkoustov!ch tiskáren, p es kancelá ské laserové tiskárny a! po nejkvalitn j"í
osvitová za ízení. Následující témata vysv tlují postup tisku z programu QuarkXPress.

Aktualizování cest k obrázku

QuarkXPress pro importované obrázky pou!ívá dva typy informací: v nízkém rozli"ení a
ve vysokém rozli"ení. Informace v nízkém rozli"ení jsou pou!ity pro zobrazení náhled 
obrázku. Pokud tisknete, pou!ijí se informace ve vysokém rozli"ení obsa!ené v souborech
originálních obrázk , ke kter!m má p ístup prost ednictvím cest k obrázk m.

Cesta k obrázku je vytvo ena p i importu obrázku. Aplikace uchovává informaci o cest 
ka!dého obrázku i o tom, kdy byl obrázek naposledy upraven.

Pokud je obrázek po importování p esunut nebo zm n n a pou!ijete p íkaz Tisk nebo Sbalit
(nabídka Soubor), aplikace zobrazí upozorn ní.

Pokud ulo!íte obrázky do stejné slo!ky jako projekt, nebudete muset spravovat cesty k
obrázk m. Pokud ulo!íte obrázky do stejné slo!ky jako  lánek, nebudete muset spravovat
cesty k obrázk m. Aplikace v!dy doká!e "najít" obrázky, které jsou ve stejné slo!ce jako
dokument, a to i v p ípad , !e obrázek v dob  importování v této slo!ce nebyl.

Systémy OPI (Open Prepress Interface) nahradí obrázky ve vysokém rozli"ení a p edem
p ipraví v!ta!ky z plnobarevn!ch skenovan!ch obrázk . Pokud pou!íváte takov! v!stupní
systém, m !ete nap íklad importovat RGB TIFF v nízkém rozli"ení do dokumentu a ur it,
aby program QuarkXPress automaticky zadal OPI p íkazy, tak!e tyto obrázky v nízkém
rozli"ení budou p i tisku zam n ny za obrázky ve vysokém rozli"ení. Systémy OPI mají r zné
mo!nosti zam  ování obrázk .
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Ovládací prvky dialogu Nastavení tisku

Postup tisku sestavy pro tisk:

1 Zvolte Soubor > Tisk (Command+P / Ctrl+P). Zobrazí se dialogové okno Tisk.

2 V rozevírací nabídce Tiskárna vyberte ovlada  tiskárny.

• Pouze Windows: Po klepnutí na tla ítko Vlastnosti se otev e dialog s ovládacími prvky
specifick!mi pro zvolen! ovlada . Více informací o prvcích v tomto dialogu nebo o
instalování tiskáren najdete v dokumentaci dodané se softwarem pro systém Microsoft
Windows.

3 Specifikujte mo!nosti v!stupu jedním z následujících zp sob :

• Pro pou!ití existujícího v!stupního stylu vyberte mo!nost v rozevírací nabídce Tiskov!
styl.

• Pro manuální zm nu nastavení tisku pou!ijte ovládací prvky ve spodní polovin  dialogového
ráme ku. Tato  ást dialogu Tisk je rozd lena do sekcí. Pro zobrazení sekce klepn te na její
název v seznamu vlevo dole. Dal"í informace, viz "Dialogové okno Tisk".

• Pro ulo!ení zvolen!ch mo!ností tisku do nového v!stupního stylu zvolte v rozevírací
nabídce Tiskov! styl polo!ku Nov! styl tiskového v!stupu.

4 Pro ur ení po tu kopií, které chcete tisknout, zadejte hodnotu do pole Po et kopií.

5 Pro ur ení stránek, které chcete tisknout, zadejte hodnotu do pole Stránky. M !ete zadat
rozsah stránek,  ísla jednotliv!ch stránek nebo kombinaci rozsahu stránek a jednotliv!ch
stránek. Pro definování rozsah  a jednotliv!ch stránek pou!ijte  árky a znaky d lení slov.
Pokud máte nap íklad sestavu s 20 stránkami a chcete tisknout stránky od 3 do 9, od 12
do 15 a stranu 19, zadejte do pole Stránky 3–9, 12–15, 19.

6 Chcete-li zvolit k tisku pouze liché, pouze sudé nebo v"echny stránky, vyberte mo!nost v
rozevírací nabídce Posloupnost. V!echny (v!chozí nastavení) vytiskne v"echny odpovídající
stránky. Mo!nost Liché vytiskne pouze liché stránky. Mo!nost Sudé vytiskne pouze sudé
stránky.

7 Chcete-li dokument tisknout men"í nebo v t"í, zadejte procentní hodnotu do pole M  ítko .
V!chozí hodnota je 100%.

8 Tisknete-li dv  nebo více kopií sestavy a chcete, aby z tiskárny vycházely stránky ve
správném po adí, ozna te mo!nost Rozlistovat. Není-li mo!nost Rozlistovat ozna ená,
aplikace vytiskne najednou více kopií jedné stránky.

9 Chcete-li tisknout archy (vodorovn  p iléhající stránky) bok po boku na film nebo papír,
ozna te mo!nost Cel! arch.

10 Pro tisk vícestránkové sestavy v obráceném po adí ozna te mo!nost Odzadu. Poslední
stránka sestavy bude vytisknuta jako první.

11 Pro zmen"ení nebo zv t"ení stránky v dokumentu, aby odpovídala zobrazitelné plo"e
zvoleného média, ozna te mo!nost Podle tiskové plochy.

PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1 | 231

V"STUP



12 Pouze Mac OS: Klepnutím na tla ítko Tiskárna otev ete dialog Její ovlada . Dal"í informace
najdete v dokumentaci dodané s va"ím po íta em.

13 Klepnutím na Tisk vytisknete sestavu.

14 Klepnutím na Zru!it zav ete dialog Tisk bez ulo!ení nastavení nebo vytisknutí sestavy.

Plocha v pravé horní  ásti dialogu Tisk slou!í pro zobrazení náhledu stránky. Tento obrázek
m !ete pou!ít pro zobrazení náhledu, jak stránky budou vypadat na v!stupním za ízení.

Dialogové okno Tisk

V následujících tématech jsou popsány sekce dialogu Tisk.

Sekce Za ízení
Sekci Za ízení pou!ijte pro úpravu nastavení t!kajících se za ízení, v etn  volby PPD a
umíst ní stránky:

• Specifikujete-li PPD, pole Velikost papíru, #í ka a V!!ka se automaticky vyplní v!chozími
hodnotami získan!mi z PPD. Zvolíte-li PPD pro osvitovou jednotku, budou k dispozici
rovn ! pole Mezi stránkami a Od kraje filmu. Seznam dostupn!ch PPD m !ete p izp sobit
v rozevírací nabídce PPD v dialogu Správce PPD (nabídka Slu"by). Nemáte-li správné
PPD, vyberte podobné, p edem nastavené obecné PPD.

• Pro ur ení velikosti média pou!ívaného va"í tiskárnou vyberte velikost v rozevírací nabídce
Velikost papíru.

• Chcete-li ur it vlastní "í ku a v!"ku média podporovaného tiskárnou, vyberte v rozevírací
nabídce Velikost papíru polo!ku Vlastní a zadejte hodnoty do polí #í ka a V!!ka. P i
odesílání v!stupu na osvitovou jednotku s kontinuálním podáváním nebo bezbubnovou
osvitovou jednotku, pou!ijte v poli V!!ka hodnotu Automaticky.

• Pro umíst ní dokumentu na zvolené v!stupní médium vyberte mo!nost v rozevírací nabídce
Poloha.

• V!chozí rozli"ení pro zvolené PPD je automaticky zadáno do pole Rozli!ení.

• Pouze pro osvitové jednotky: Zadáním hodnoty do pole Od kraje filmu ur ete vzdálenost
levé hrany papíru od levé hrany role média.

• Pouze pro osvitové jednotky: Zadáním hodnoty do pole Mezi stránkami ur ete vzdálenost
mezi stránkami sestavy p i tisku stránek na roli.

• Pro tisk obraz  stránek v negativu ozna te Negativní tisk.

• Pro zobrazování chyb PostScriptu p i v!stupu ozna te Postscriptová chybová rutina.

Sekce Stránky
Sekci Stránky pou!ijte pro ur ení orientace stránky, rozd lení stránky na  ásti, p evracení
stránky a k tomu se vztahujících mo!ností:
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• Pro ur ení, zda se bude tisknout na v!"ku nebo na "í ku, klepn te na p epína  Orientace
(Na v!!ku nebo Na !í ku).

• Chcete-li do v!stupu p idat prázdné stránky, ozna te mo!nost V etn  prázdn!ch stránek.

• Pro vytisknutí více stránek sestavy na jeden list papíru, p i zmen"ené velikosti, ozna te
Miniatury.

• Pro svislé nebo vodorovné p evracení v!stupu vyberte mo!nost v rozevírací nabídce
P evracení stránek.

Chcete-li tisknout velké sestavy po  ástech (dílech), vyberte mo!nost v rozevírací nabídce
Stránka po  ástech. Aplikace na ka!d! díl vytiskne zna ky a informace o umíst ní ka!dé
 ásti, aby vám pomohla p i jejich sestavování.

• Chcete-li umíst ním po átku ur it zp sob, jak!m je stránka rozd lena, vyberte Ru n .

• Chcete-li aplikaci nechat ur it po et  ástí pot ebn!ch pro vytisknutí ka!dé stránky
dokumentu na základ  velikosti sestavy, velikosti média, ozna ení  i neozna ení mo!nosti
Absolutní p esah a hodnoty v poli P esah, zvolte Automaticky. Hodnotu zadanou do
pole P esah aplikace pou!ije pro roz"í ení stránky podle pot eby pro vytvo ení jednoho
dílu. Je-li ozna ena mo!nost Absolutní p esah, aplikace pro roz"i ování stránky p i vytvá ení
dílu pou!ije pouze hodnotu v poli P esah. Není-li mo!nost Absolutní p esah ozna ena,
aplikace p i vytvá ení dílu pou!ije minimáln  hodnotu v poli P esah, ale podle pot eby
m !e pou!ít v t"í hodnotu. Chcete-li mít na v!sledn!ch sestaven!ch dílech sestavu
vyst ed nu, nechte mo!nost Absolutní p esah neozna enou.

Sekce Obrázky
Sekci Obrázky pou!ijte pro nastavení zp sobu tisku obrázk :

• Pro ur ení, jak budou obrázky tisknuty, vyberte mo!nost v rozevírací nabídce V!stup.
Normální poskytuje v!stup obrázk  ve vysokém rozli"ení s vyu!itím dat ze zdrojov!ch
soubor  obrázk . V nízkém rozli!ení vytiskne obrázky v rozli"ení pro obrazovku. Hrub!
potla í tisk obrázk  a prolnutí a vytiskne ráme ek s rámem a "X" uvnit , podobn  jako
prázdn! ráme ek na obrazovce.

• V rozevírací nabídce Data vyberte formát tiskov!ch dat. P esto!e tisk dokument  je mnohem
rychlej"í v binárním formátu, mo!nost ASCII je lépe p enositelná, proto!e to je standardní
formát  iteln! "irokou  adou tiskáren a tiskov!ch  adi  . Mo!nost Pln  8bitová kombinuje
ASCII a binární formát do univerzálního a p enositelného formátu souboru.

• Pro vynucen! p etisk v"ech  ern!ch element  v importovan!ch obrázcích EPS (bez ohledu
na nastavení p etisku v souboru EPS) ozna te P etisk  erné v EPS.

• Chcete-li tisknout 1bitové TIFF v plném rozli"ení (nep esahujícím rozli"ení ur ené v seznamu
sekce Za ízení), ozna te V!stup TIFF v plném rozli!ení. Není-li mo!nost V!stup TIFF v
plném rozli!ení ozna ena, obrázky v t"í ne! 1bitové budou podsamplovány na dvojnásobné
nastavení rastru lpi (linek na palec).
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Sekce Písma
V sekci Písma specifikujte, která písma budou obsa!ena ve v!stupu. Upozor ujeme, !e
mnoho mo!ností v této sekci je dostupn!ch jen v p ípad , !e tisknete na PostScriptovém
v!stupním za ízení.

• Pokud tisknete na v!stupní za ízení PostScript level 3 nebo pozd j"í, nebo na za ízení, které
pou!ívá PostScript 2 verze 2015 nebo nov j"í, ozna te mo!nost Optimalizovat formáty
písem.

• Pro na tení v"ech písem pou!it!ch v sestav  a v"ech systémov!ch písem ozna te mo!nost
Stáhnout písma sestavy. Chcete-li vybrat, která písma budou na tena, zru"te ozna ení
mo!nosti Stáhnout písma sestavy a ozna te mo!nost Zavést pro v"echna písma, která
chcete na íst. Zobrazení písem m !ete upravit zvolením mo!nosti v rozevírací nabídce
Ukázat.

• Chcete-li na íst v"echna písma, která jsou vy!adována importovan!mi soubory PDF a EPS,
ozna te mo!nost Stáhnout importovaná písma PDF/EPS.

Sekce Barva
Sekci Barva pou!ijte pro nastavení v!stupu barev.

• Chcete-li tisknout v"echny barvy na jednu stránku, zvolte v rozvírací nabídce Vypsat
polo!ku Kompozitní. Chcete-li tisknout na za ízení, které podporuje v!ta!ky In-RIP, zvolte
v rozvírací nabídce Vypsat polo!ku V!ta"ky. Dal"í informace o kompozitním tisku, viz
"Tisk kompozitních barev". Dal"í informace o v!ta!kovém tisku, viz "Tisk v!ta"k ".

• Pro nastavení v!stupu pro v!stupní za ízení vyberte polo!ku v rozevírací nabídce Nastavení.
Dal"í informace o správ  barev, viz "Nastavení zdroje a nastavení v!stupu".

• Chcete-li ur it v!chozí tvar a frekvenci polotónov!ch rastr , pou!ijte rozvírací nabídky
Polotónové rastry a Frekvence. Mo!nost Tiskárna v rozvírací nabídce Polotónové rastry
umo!ní, aby v!stupní za ízení samo ur ilo v"echna nastavení polotón .

• Pro tisk pouze ur it!ch plát  a pro nastavení mo!ností polotón  pro jednotlivé pláty pou!ijte
ovládací prvky v seznamu plát .

Sekce Zna ky
Sekci Zna ky pou!ijte pro vlo!ení o ezov!ch zna ek, pasovacích zna ek a zna ek spadávky
do v!stupu. O ezové zna ky jsou krátké svislé a vodorovné linky tisknuté mimo o íznutou
velikost v!sledné stránky a ozna ují, kde se má stránka o íznout. Pasovací zna ky jsou
symboly, které jsou pou!ity pro p esné umíst ní plát . Zna ky spadávky ozna ují konec
spadávky stránky.

• Chcete-li na v"echny stránky umístit o ezové a pasovací zna ky, vyberte v rozevírací nabídce
Zna ky mo!nost Na st ed nebo Mimo osu.

• Pokud zvolíte Na st ed nebo Mimo osu, zp ístupní se pole #í ka, Délka a Posuv. Hodnoty
v polích #í ka a Délka ur ují "í ku a délku o ezov!ch zna ek. Hodnoty v poli Posuv ur ují
vzdálenost o ezov!ch zna ek od hrany stránky.
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• Pro vlo!ení zna ek ozna ujících umíst ní spadávky zvolte mo!nost P idat zna ky spadávky .

Sekce Vrstvy
V sekci Vrstvy ur ete, které vrstvy se pou!ijí pro v!stup a které vrstvy budou potla eny.

Pouze dialog Tisk: Chcete-li pou!ít nastavení v sekci Vrstvy na sestavu, ozna te mo!nost
Pou"ít do sestavy.

Sekce Spadávka
Sekci Spadávka pou!ijte pro povolení spadávky (pro objekty zasahující mimo hranice
stránky) p i tisku. Nastavení spadávky se pou!ije na v"echny stránky v sestav .

Pro vytvo ení spadávky definováním p esahu spadávky za hranice stránek sestavy zvolte
v rozevírací nabídce Typ spadávky polo!ku Symetricky nebo Asymetricky.

• Pro vytvo ení spadávky, která na ka!dé stran  bude p esahovat o stejnou vzdálenost, zvolte
Symetricky a ur ete vzdálenost spadávky vypln ním pole Hodnota.

• Pro vytvo ení spadávky s r zn!mi vzdálenostmi od jednotliv!ch okraj  stránky zvolte
Asymetricky a specifikujte vzdálenosti spadávky zadáním hodnot do polí Naho e, Dole,
Vlevo a Vpravo.

• Pouze Tisk a V!stup do PDF: Pro roz"í ení spadávky, aby obsáhla v"echny objekty stránky
p esahující za hranici stránky, zvolte Objekty stránky.

• Pouze Tisk a V!stup do PDF: Pro definování, zda budu objekty o íznuty na hran  spadávky
nebo zda se povolí tisk cel!ch objekt , ozna te O íznout podle spadávky.

Sekce Spadávka je dostupná jen v p ípad , !e je nainstalován dopln k Custom Bleeds.

Sekce Pr hlednost
Sekci Pr hlednost pou!ijte pro ur ení, jak se p i exportu bude zacházet s pr hledností.

• Polo!ka Vektorové obrázky umo! uje specifikovat rozli"ení pro rastrování obrázk , které
obsahují vektorová data, pokud jsou ve vztahu s pr hledností. Obecn  je správné zachovat
tuto hodnotu vysokou, proto!e vektorové obrázky v t"inou obsahují ostré linky, které p i
nízk!ch rozli"eních vypadají rozt epen . Toto pole rovn ! nastavuje rozli"ení renderování
pro bitmapové rámy ve vztahu s pr hledností.

• Polo!ka Prolnutí umo! uje ur it rozli"ení pro prolnutí, pokud jsou ve vztahu s pr hledností.
Prolnutí lze typicky rasterizovat p i relativn  nízkém rozli"ení, proto!e neobsahuje ostré
hrany.

• Pole Vr"ené stíny umo! uje nastavit rozli"ení pro rastrování vr!en!ch stín . Tato hodnota
je relativn  nízká, pokud nevytvo íte vr!ené stíny s nulovou hodnotou v poli Rozost it.

Zvolení nízkého rozli"ení pro jedno nebo více t chto polí doká!e redukovat  as vy!adovan!
pro vyrovnání a doká!e sní!it dobu zpracování p i odeslání sestavy na v!stup.
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Oto ené nebo zkosené objekty, které jsou ve vztahu s pr hledností, musí b!t p ed odesláním
na RIP rasterizovány. Proto!e operace oto ení a zkosení mají tendenci sni!ovat kvalitu
obrázku, pokud jsou provedeny p i nízkém rozli"ení, QuarkXPress umí takové objekty
p evzorkovat je"t  p ed oto ením nebo zkosením, tak!e minimalizuje degradaci obrázku.
Ozna te P evzorkovat oto ení , chcete-li ru n  nastavit p evzorkování rozli"ení pro oto ené
nebo zkosené objekty a obrázky, které jsou ve vztahu s pr hledností. Pokud pou!íváte
hodnoty nízkého rozli"ení a oto en! nebo zkosen! objekt se zdá b!t nehezk!, ozna te toto
pole a poté zadejte hodnotu do pole Na. Hodnota v poli Na by se m la nejmén  rovnat
nejvy""í hodnot  rozli"ení z polí Vektorové obrázky, Prolnutí a Vr"ené stíny.

Pole dpi pro obrázky men!í ne" ur uje hodnotu, nad kterou oto ené nebo zkosené obrázky
nebudou p evzorkovány. Ú elem tohoto pole je zabránit zbyte nému p evzorkování
oto en!ch nebo zkosen!ch objekt , které se blí!í hodnot  P evzorkovat oto ení na.
Standardn  nastavte tuto hodnotu o 100dpi ni!"í ne! hodnotu P evzorkovat oto ení na.

Chcete-li tisknout objekty bez braní hodnot jejich pr hlednosti do úvahy, ozna te Ignorovat
vyrovnání pr hlednosti. Se v"emi objekty bude zacházeno jako se 100% nepr hledn!mi,
bez ohledu na pou!itou hodnotu pr hlednosti. Vr!ené stíny a masky obrázk  budou
ignorovány. Tato mo!nost m !e b!t u!ite ná p i  e"ení problém  s pr hledností p i v!stupu.

Chcete-li nastavit rozli"ení vyrovnané pr hlednosti v importovan!ch PDF a Adobe Illustrator
souborech, zadejte hodnotu do pole Rozli!ení vyrovnání.

Vyrovnání rasterizuje plochu jen v p ípad , !e tato plocha obsahuje rastrovan! prvek,
nap íklad vr!en! stín, prolnutí, polopr hledn! obrázek nebo obrázek maskovan!
alfa-kanálem. Vyrovnání nerasterizuje oblasti p ímé barvy (bez hledu na to, zda jsou
v!sledkem slo!ení polopr hledn!ch vrstev), pokud takové plochy nejsou p ekryty
rastrovan!m prvkem.

Sekce JDF
V sekci JDF ur ete, zda bude ulo!en soubor JDF ze struktury Job Jackets projektu. Pokud
ozna íte V!stupní JDF, rozevírací nabídka V etn  kontaktu Job Jacket  se stane dostupnou;
vyberte kontakt ze zdroj  kontaktu ve struktu e Job Jacket projektu.

Sekce OPI
V sekci OPI m !ete upravit nastavení pro rozhraní OPI (Open Prepress Interface).

• Pokud nepou!íváte OPI server, ozna te OPI aktivní.

• Ozna te S obrázky pro vlo!ení obrázk  TIFF nebo EPS do v!stupu.

• Ozna te V nízkém rozli!ení pro vlo!ení obrázk  TIFF pou!it!ch v sestav  v nízkém rozli"ení
a ne ve verzích ve vysokém rozli"ení.

Pokud se pro soubor EPS nezda í najít soubor ve vysokém rozli"ení, nahradí se náhled na
obrazovku.

Sekce OPI je dostupná jen v p ípad , !e je nainstalován dopln k OPI.
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Sekce Roz!í ené
V sekci Roz!í ené m !ete nastavit úrove  jazyka PostScript pro v!stupní za ízení.

Sekce Souhrn
V sekci Souhrn se zobrazí souhrn nastavení z jednotliv!ch sekcí.

Oblast náhledu stránky
Dialog Tisk (nabídka Soubor) sestav pro tisk poskytuje grafické zobrazení v!stupní stránky
naz!vané oblast náhledu stránky. V oblasti náhledu stránky se nezobrazí skute né objekty
na stránkách sestavy; reprezentuje tvar a orientaci stránek relativn  k cílovému médiu.

• Modr! obdélník p edstavuje stránku sestavy.

• Zelen! obdélník p edstavuje tisknutelnou plochu zvoleného média.

•  ern! obdélník p edstavuje plochu média, pokud je v rozevírací nabídce PPD (sekce Za ízení)
zvoleno za ízení s podava em arch .

• #edá oblast okolo sestavy p edstavuje spadávku, pokud je pomocí dopl ku Custom Bleeds
(sekce Spadávka) zvoleno nastavení spadávky.

• Pokud je velikost papíru v etn  o ezov!ch zna ek nebo spadávky v t"í ne! tisknutelná plocha
tiskového média,  ervená plocha indikuje  ásti sestavy, které jsou mimo tisknutelnou plochu
a budou tedy o íznuty. Je-li v sekci Stránky zvolena pro tisk po stránkách mo!nost
Automaticky,  ervená plocha se nezobrazí.

• "R" p edstavuje oto ení, kladné / záporné a p evrácení.

• #ipka nalevo od grafického náhledu ozna uje sm r podávání filmu nebo stránky.

• U grafického náhledu jsou dv  malé ikony. Ikona samostatn!ch list  indikuje, !e jste v
rozevírací nabídce PPD (sekce Za ízení) vybrali v!stupní za ízení s podava em na jednotlivé
archy, zatímco ikona role indikuje, !e jste v rozevírací nabídce PPD vybrali za ízení s
médiem podávan!m z role. Ikona s otazníkem je tla ítko, po jeho! stisknutí se zobrazí
informace o barvách pou!it!ch v oblasti náhledu tisku.

• Jsou-li zapnuty pasovací zna ky (sekce Zna ky), budou v oblasti náhledu stránky rovn !
zobrazeny.

• Je-li ozna ena mo!nost Miniatury (sekce Stránky), zobrazí se náhled s miniaturami.

Tisk v!ta!k 

Postup tisku v!ta!k :

1 Otev ete sekci Barva dialogu Tisk (nabídka Soubor).

2 V rozevírací nabídce Vypsat zvolte V!ta"ky.

3 Vyberte polo!ku v rozevírací nabídce Nastavení:

• Mo!nost V!ta"ky v za ízení RIP vytiskne v"echny pláty v!ta!kov!ch a p ím!ch barev a
v!stup je v kompozitním formátu. PostScriptov! soubor k tisku v"ak obsahuje v!ta!kové
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informace. Mo!nost V!ta"ky v za ízení RIP musíte zvolit, pokud pou!íváte za ízení
PostScript level 3. Dále si uv domte, !e rozevírací nabídka Nastavení obsahuje rovn !
v"echna v!stupní nastavení zalo!ená na v!ta!cích, která jsou uvedená v dialogu V!chozí
nastavení pro v!stup (Upravit > Nastavení v!stupu).

4 Vyberte polo!ku v rozvírací nabídce Polotónové rastry:

• Pro nastavení specifikovan!ch polotónov!ch rastr  vyberte Konven ní.

• Pro nastavení polotónov!ch rastr  vestav n!ch do RIP vyberte Tiskárna. Volba této mo!nosti
vypne v tomto okn  ovládací prvky polotónov!ch rastr .

5 Chcete-li specifikovat frekvenci rastru jinou ne! v!chozí, zadejte hodnotu lpi (linek na
palec) do pole Frekvence nebo vyberte mo!nost v rozevírací nabídce Frekvence.

6 V seznamu ve spodní  ásti sekce Barva se zobrazí pláty pou!ité v sestav  a v!chozí nastavení
pro Polotón, Frekvence, Úhel a Tvar bodu. Obecn  lze  íci, !e v!chozí nastavení plát 
poskytnou správné v!sledky tisku. Tyto hodnoty v"ak m !ete upravit pro své konkrétní
ú ely. Poml ka ve sloupci indikuje, !e polo!ku sloupce nelze upravit.

• Zru"te zna ky ve sloupci Tisk pro zru"ení tisku jednotliv!ch plát  nebo zvolte plát a v
rozevírací nabídce sloupce Tisk vyberte Ne.

• Ve sloupci Plát jsou uvedeny p ímé a v!ta!kové barvy v dokumentu, pokud v rozevírací
nabídce Vypsat zvolíte V!ta"ky. Rozvírací nabídka Nastavení v horní  ásti sekce Barva
ur uje, které pláty budou zobrazeny.

• Rozvírací nabídka Polotónové rastry umo! uje p i adit p ím!m barvám r zné úhly rastru.
V!chozí hodnoty rastru pro p ímé barvy jsou specifikovány v rozevírací nabídce Polotón
v dialogu Upravit barvy (Upravit > Barvy > Nová).

• Ve sloupci Frekvence jsou uvedeny frekvence rastru. Jedná se o hodnotu lpi (linek na
palec), která bude aplikována na jednotlivé barevné pláty. Nechcete-li pou!ít v!chozí
hodnotu pro plát, zvolte v rozevírací nabídce Frekvence polo!ku Ostatní pro zobrazení
dialogu Frekvence/Ostatní.

• Ve sloupci Úhel jsou uvedeny úhly rastru pro jednotlivé barevné pláty. Nechcete-li pou!ít
v!chozí hodnotu, zvolte v rozevírací nabídce Úhel polo!ku Ostatní pro zobrazení dialogu
Úhel/Ostatní.

• Chcete-li specifikovat jiné tvary bod  v tiskov!ch rastrech, vyberte mo!nost v rozevírací
nabídce sloupce Tvar bodu.

Tisk kompozitních barev

Postup tisku v!stupu v kompozitních barvách (jako protiklad k tisku v!ta!k ):

1 Otev ete sekci Barva dialogu Tisk (nabídka Soubor).

2 V rozevírací nabídce Vypsat zvolte Kompozitní.

3 Vyberte polo!ku v rozevírací nabídce Nastavení:
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• Stupn  !edi

• Barevná CMYK

• Barevná RGB

• Kompozitní CMYK a p ímá barva (tiskne kompozitní PostScript pro za ízení, které
podporuje v!ta!ky In-RIP)

• Nem nit (popisuje barevné objekty pomocí jejich zdrojového barevného prostoru pro
v!stup na PostScriptové kompozitní barevné za ízení)

Rozevírací nabídka Nastavení obsahuje rovn ! v"echna v!stupní nastavení zalo!ená na
v!ta!cích, která jsou uvedená v dialogu V!chozí nastavení pro v!stup (Upravit >
Nastavení v!stupu).

4 V rozevírací nabídce Polotónové rastry vyberte Konven ní nebo Tiskárna. Mo!nost
Konven ní pou!ije hodnoty polotónov!ch rastr  spo ítané programem QuarkXPress.
Mo!nost Tiskárna pou!ije hodnoty polotónov!ch rastr  poskytnuté zvolenou tiskárnou;
v takovém p ípad  QuarkXPress neodesílá informace o polotónov!ch rastrech.

5 Chcete-li specifikovat frekvenci rastru jinou ne! v!chozí, zadejte hodnotu lpi (linek na
palec) do pole Frekvence nebo vyberte mo!nost v rozevírací nabídce Frekvence.

Exportování sestav

Pomocí p íkaz  Export, Tisk a dal"ích m !ete vytvá et v!stupní soubory v t chto formátech:

• PostScript (PS)

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Portable Document Format (PDF), s nebo bez ov  ení PDF/X

• HyperText Markup Language (HTML)

• Extensible HyperText Markup Language (XHTML)

• Extensible Markup Language (XML)

• Extensible Stylesheet Language (XSL)

• Extensible Stylesheet Language Translator (XSLT)

• ePub (dal"í informace, viz "Exportování pro ePub")

• Kindle (dal"í informace, viz "Exportování pro Kindle")

• E-knihy Blio (dal"í informace, viz "Exportování pro  te ky Blio")

Pro p ístup k mo!nostem exportu zvolte Soubor > Export nebo klepn te na tla ítko Export

.
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Typ aktivní sestavy ur í mo!nosti exportu z programu QuarkXPress. Je-li nap íklad otev ena
sestava pro tisk, není p íkaz pro export sestavy pro web do formátu HTML (Soubor > Export
> HTML) dostupn!.

Exportování sestavy do formátu EPS

Pokud exportujete sestavu do souboru EPS (Encapsulated PostScript), m !ete specifikovat
název souboru a úlo!i"t  a dále nastavit r zné parametry exportu EPS (p es vlastní nastavení
nebo v!stupní styl EPS). Postup pou!ití základních ovládacích prvk  exportu EPS:

1 Zvolte Soubor > Export > Stránku do EPS. Otev e se dialog Stránku do EPS.

2 Do pole Stránky zadejte rozsah stránek.

3 Pro pou!ití existujícího v!stupního stylu vyberte mo!nost v rozevírací nabídce Styl EPS.

4 Chcete-li upravit nastavení v!stupu, klepn te na Mo"nosti. Pro nastavení formátu
exportovaného souboru pou!ijte sekce ve v!sledném dialogu.

• Pro pou!ití v!stupního stylu EPS vyberte mo!nost v rozevírací nabídce Styl EPS. Pro
vytvo ení v!stupního stylu EPS z aktuáln  nastaven!ch hodnot zvolte Nov! styl v!stupu
EPS.

• V rozevírací nabídce Formát vyberte formát souboru EPS.

• Sekci Obecné pou!ijte pro nastavení m  ítka souboru EPS, formátu náhledu souboru EPS,
zda v souboru EPS pokládat bílá místa na stránkách za pr hledná nebo nepr hledná a zda
tisknout soubor EPS jako arch.

• V sekci Barva vyberte nastavení v!stupu pro soubor EPS a zvolte, které pláty se do v!stupu
mají zahrnout.

• V sekci Písma ur ete písma, která se mají vlo!it do exportovaného souboru EPS.

• V sekci Zna ky ur ete polohu, "í ku a délku pasovacích zna ek v souboru EPS.

• V sekci Spadávka ur ete symetrick! nebo asymetrick! typ spadávky a ur ete vzdálenost
spadávky okolo souboru EPS.

• V sekci Pr hlednost zapn te nebo vypn te pr hlednost a nastavte rozli"ení vyrovnan!ch
objekt  v souboru EPS.

• Sekci OPI pou!ijte pro nastavení mo!ností pro zahrnutí originálních obrázk  ve vysokém
rozli"ení do souboru EPS a pro samostatné upravování mo!ností TIFF a EPS.

• V sekci JDF ur ete, zda spole n  se souborem EPS má b!t vytvo en soubor JDF (Job Definition
Format). Tato mo!nost m !e b!t u!ite ná, pokud pou!íváte Job Jackets v pracovním procesu
JDF.

• Sekci Roz!í ené pou!ijte pro zvolení, zda se EPS dr!í PostScript Level 2 nebo PostScript
Level 3.

5 Klepn te na OK. (Pro ulo!ení aktuálních nastavení bez vytvo ení souboru EPS klepn te na
Ulo"it nastavení.)
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6 Klepn te na Ulo"it.

Exportování sestavy do formátu PDF

Postup exportu aktivní sestavy do formátu PDF:

1 Zvolte Soubor > Export > Sestava do PDF. Otev e se dialogové okno Exportovat jako
PDF.

2 Do pole Stránky zadejte rozsah stránek.

3 Pro pou!ití existujícího v!stupního stylu vyberte mo!nost v rozevírací nabídce Styl PDF.

4 Chcete-li upravit nastavení v!stupu, klepn te na Mo"nosti. Pro nastavení formátu
exportovaného souboru pou!ijte sekce ve v!sledném dialogu.

• Pro pou!ití v!stupního stylu PDF vyberte mo!nost v rozevírací nabídce Styl PDF. Pro
vytvo ení v!stupního stylu PDF z aktuáln  nastaven!ch hodnot zvolte Nov! styl v!stupu
PDF.

• Pro pou!ití ov  ování PDF/X vyberte mo!nost v rozevírací nabídce Ov  ení . Mezi dostupné
mo!nosti pat í PDF/X 1a a PDF/X 3. Upozor ujeme, !e ov  ení PDF/X 1a povoluje pouze
CMYK a p ímé barvy, zatímco PDF/X 3 povoluje pou!ití barev a obrázk , které pou!ívají
jiné barevné prostory, vedle barevn!ch profil  ICC (které jsou definovány v nastavení
zdroje a v!stupu pro správu barev).

• V sekci Barva ur ete, zda budete vytvá et kompozitní v!stup nebo v!ta!ky, zvolte nastavení
v!stupu pro soubor PDF a zvolte pláty, které budou obsa!eny ve v!stupu.

• V sekci Komprese ur ete mo!nosti komprese pro r zné typy obrázk  v souboru PDF.

• V sekci Stránky nastavte, zda budou exportovány archy, zda budou exportovány v"echny
stránky jako samostatné soubory PDF, zda budou vynechány prázdné stránky a zda se
p idá miniatura souboru PDF.

• V sekci Zna ky ur ete polohu, "í ku a délku pasovacích zna ek v souboru PDF.

• V sekci Hypertextov! odkaz ur ete zp sob exportu linek a seznam  ze sestavy a vzhled
hypertextov!ch odkaz  v PDF. Tuto sekci m !ete pou!ít rovn ! pro ur ení v!chozí velikosti
zobrazení souboru PDF.

• Sekci Metadata pou!ijte pro vlo!ení podrobností, které se zobrazí v kart  Popis dialogu
Vlastnosti dokumentu v aplikaci Adobe Acrobat Reader.

• V sekci Písma ur ete písma, která se mají vlo!it do exportovaného souboru PDF.

• V sekci Spadávka nastavte zp sob provedení spadávky v souboru PDF.

• V sekci Vrstvy ur ete vrstvy sestavy QuarkXPressu, které budou obsa!eny jako vrstvy v
PDF souboru.

• V sekci Pr hlednost ur ete, jak se vyrovnají pr hledné objekty. Chcete-li vypnout vyrovnání
a zachovat pr hlednosti i v exportovaném PDF, klepn te na Exportovat pr hlednost
p irozen . Chcete-li objekty odeslat na v!stup bez braní hodnot jejich pr hlednosti do
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úvahy, ozna te Ignorovat pr hlednost. Chcete-li zapnout vyrovnání, klepn te na Vyrovnat
pr hlednost.

Je-li vyrovnání zapnuté, m !ete ur it rozli"ení pro rastrové obrázky, které obsahují vektorová
data ve vztahu k pr hlednosti. Z tohoto d vodu klepn te na rozevírací nabídku Vektorové
obrázky a vyberte nebo zadejte hodnotu dpi. Tento ovládací prvek se pou!ije pouze v
p ípad , !e je vyrovnání zapnuté.

Chcete-li ur it rozli"ení pro prolnutí (bez ohledu na to, zda je zapnuto vyrovnání), klepn te
na rozevírací nabídku Prolnutí a vyberte nebo zadejte hodnotu dpi. Chcete-li ur it rozli"ení
pro rastrování vr!en!ch stín  (bez ohledu na to, zda je zapnuto vyrovnání), klepn te na
rozevírací nabídku Vr"ené stíny a vyberte nebo zadejte hodnotu dpi.

Chcete-li ur it rozli"ení pro oto ené nebo zkosené objekty, je-li vyrovnání zapnuté, ozna te
polo!ku P evzorkovat oto ení a zadejte hodnotu do pole Na. Hodnota v poli Na by se
m la nejmén  rovnat nejvy""í hodnot  rozli"ení z polí Vektorové obrázky, Prolnutí a
Vr"ené stíny.

Chcete-li nastavit rozli"ení vyrovnané pr hlednosti v importovan!ch PDF a Adobe Illustrator
souborech, zadejte hodnotu do pole Rozli!ení vyrovnání.

Polo!ka Exportovat pr hlednost p irozen  není dostupná, pokud v rozevírací nabídce
Ov  ení  zvolíte PDF/X–1a: 2001 nebo PDF/X–3: 2002. Tato funkce rovn ! není dostupná,
pokud v sekci Barva v rozevírací nabídce Vypsat zvolíte V!ta"ky.

• V sekci OPI ur ete mo!nosti pro zahrnutí originálních obrázk  ve vysokém rozli"ení do
souboru PDF (není pou!itelné, pokud v rozevírací nabídce Ov  ení  zvolíte PDF/X 1a nebo
PDF/X 3).

• V sekci JDF ur ete, zda spole n  se souborem PDF má b!t vytvo en soubor JDF (Job Definition
Format). Tato mo!nost m !e b!t u!ite ná, pokud pou!íváte Job Jackets v pracovním procesu
JDF.

• V sekci Souhrn uvidíte souhrn zvolen!ch mo!ností exportu PDF.

5 Klepn te na OK. (Pro ulo!ení aktuálních nastavení bez vytvo ení souboru PDF klepn te na
Ulo"it nastavení.)

6 Klepn te na Ulo"it.

Pokud pou!íváte program pro vytvá ení soubor  PDF od jiné spole nosti a chcete vytvo it
PostScriptov! soubor, zm  te své nastavení v sekci PDF dialogu P edvolby (nabídka
QuarkXPress/Upravit). Dal"í informace, viz "P edvolby — Aplikace — PDF".

Vytvo ení PostScriptového souboru

Pro vytvo ení PostScriptového souboru ze sestavy otev ete sekci PDF dialogu P edvolby
(QuarkXPress/Upravit > P edvolby) a ozna te Ulo"it do PS souboru pro pozd j!í
zpracování. Zvolíte-li Soubor > Export > Sestava do PDF, QuarkXPress místo vytvo ení
souboru PDF vygeneruje PostScriptov! soubor, pro kter! zadáte název a úlo!i"t .
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Pou!ití funkce Sbalit

Postup pou!ití funkce Sbalit:

1 Otev ete sekci Písma dialogu Pou"ití (nabídka Slu"by) a p esv d te se, !e jsou v"echna
písma k dispozici. Poté p epn te do sekce Obrázky dialogu Pou"ití a ov  te, !e v"echny
importované obrázky jsou p ipojeny k dokumentu a !e je u nich zobrazen stav OK.

2 Zvolte Soubor > Sbalit. Otev e se dialogové okno Sbalit.

3 Otev ete kartu Zobrazení. Pokud pou!íváte tuto funkci, automaticky je generována zpráva.
Chcete-li pouze generovat zprávu, ozna te v kart  Sbalit mo!nost Jen zpráva. Pokud necháte
tuto mo!nost neozna enou, m !ete ozna it jednu nebo dv  dal"í mo!nosti:

• Mo!nost Sestava zkopíruje soubor sestavy do specifikované cílové slo!ky.

• Mo!nost Propojené obrázky zkopíruje soubory importovan!ch obrázk , které musí z stat
propojeny k dokumentu pro v!stup ve vysokém rozli"ení. P i této operaci QuarkXPress
aktualizuje cestu ke ka!dému sbíranému obrázku, aby odpovídala novému umíst ní souboru
ve slo!ce "Obrázky" v cílové slo!ce.

• Mo!nost Profily barev zkopíruje v"echny ICC (International Color Consortium) profily
p i azené k dokumentu nebo importovan!m obrázk m.

• Pouze Mac OS: Mo!nost Písma obrazovky zkopíruje v"echna obrazovková písma po!adovaná
pro zobrazení dokumentu.

• Pouze Mac OS: Mo!nost Písma tiskárny zkopíruje v"echna písma tiskárny po!adovaná pro
tisk dokumentu.

• Pouze Windows: Mo!nost Písma tiskárny zkopíruje v"echna písma po!adovaná pro tisk
dokumentu.

V Mac OS jsou písma TrueType pou!ita jako písma pro obrazovku i písma pro tiskárnu.
Pokud vá" dokument pou!ívá pouze písma TrueType, QuarkXPress je zkopíruje, pokud
ozna íte mo!nost Písma obrazovky nebo mo!nost Písma tiskárny. Pou!ívá-li vá" dokument
kombinaci písem TrueType a Type 1 nebo pou!ívá pouze písma Type 1, ozna te ob  mo!nosti
Písma obrazovky a Písma tiskárny, aby se zajistilo, !e písma Type 1 budou zkopírována
úpln .

4 Na kart  Vista ozna te mo!nost Varianty vykreslení obrázku, aby se pou!ily obrázkové
efekty p ed zkopírováním obrázk . Není-li tento ráme ek ozna en, obrázky budou
zkopírovány v p vodní podob , bez pou!ití obrázkov!ch efekt .

5 Klepn te na Ulo"it.

Vyberete-li sbalení písem, QuarkXPress rovn ! zkopíruje písma z importovan!ch soubor 
EPS, pokud jsou tato písma aktivní ve va"em po íta i.

Funkce Sbalit není ur ena pro pou!ití se sestavami, které byly upraveny pro export do
formát  Blio a App Studio. Tuto funkci m !ete pou!ít i s t mito sestavami, ale nebudou

PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1 | 243

V"STUP



sbaleny v"echny prvky pou!ité v interaktivnostech Blio a App Studio a nebudou sbaleny
v"echny sestavy z rodiny sestav.

Práce s v!stupními styly

V!stupní styly umo! ují ulo!it nastavení v!stupu pro tisk a formáty PDF, ePub, Kindle a
EPS. V!stupní styly m !ete vyu!ít, pokud pou!ijete p íkazy Soubor > Tisk, Soubor > Export
> Stránku do EPS, Soubor > Export > Sestavy jako AVE, Soubor > Export > P etékat
text jako ePub, Soubor > Export > P etékat text jako Kindle a Soubor > Sestava >
Exportovat jako PDF. QuarkXPress obsahuje v!chozí nastavení pro mo!nosti v!stupu,
které mohou slou!it jako základ pro jejich p izp sobení podle va"ich pot eb. Nebo m !ete
vytvo it v!stupní styly zcela od za átku.

Postup vytvo ení v!stupního stylu:

1 Zvolte Upravit > V!stupní styly. Otev e se dialogové okno V!stupní styly.

Dialog V!stupní styly pou!ijte pro vytvo ení, importování, exportování, upravení a odstran ní
v!stupních styl .

2 Vyberte polo!ku v rozvírací nabídce Nov!.

3 Do pole Název zadejte název stylu.

4 V sekcích specifikujte nastavení. Dal"í informace o mo!nostech EPS, viz "Exportování sestavy
do formátu EPS". Dal"í informace o mo!nostech PDF, viz "Exportování sestavy do formátu
PDF". Dal"í informace o mo!nostech ePub, viz "Exportování pro ePub." Dal"í informace o
mo!nostech Kindle, viz "Exportování pro Kindle."

5 Klepn te na OK.

6 Klepn te na Ulo"it.
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Práce se soutiskem

Od verze 9.0 ji! aplikace nepodporuje roz"í en! a potla en! soutisk (spread / choke).
Roz"í ení a potla ení nastavená na palet  Soutisk (nabídka Okno) nebudou na v!stupu
pou!ita. P etisky a vykrojení se v"ak zachovají.

Seznámení s vyrovnáním a problémy produkce

Proces Vyrovnání simuluje pr hlednost upravením prvk  stránky, jeho! v!sledkem je
vytvo ení po!adovaného návrhu. K vyrovnání dojde pouze p i tisku — kdy! jsou objekty
zavád ny do tiskového za ízení — tak!e va"e sestavy QuarkXPress nebudou ve skute nosti
nikdy zm n ny. V programu QuarkXPress probíhá operace vyrovnání následujícím zp sobem.

Nejprve jsou dekomponovány ráme ky, jsou rozpoznány pr hledné prvky a rozd lí se vztahy
mezi nespojit!mi tvary (v etn  obrys  textu). Oblasti, které nemusí b!t rastrovány, jsou
vypln ny novou barvou, která je vytvo ena slou ením existujících barev. (Prázdné plochy
a plochy s 0% krytím nemusí b!t vyrovnány, pokud ov"em nejsou pou!ity pro prolnutí a
obrázky.)

V!sledkem oblastí, které musí b!t rastrovány, jsou o ezové cesty. (Polopr hledné obrázky,
vr!ené stíny, polopr hledná prolnutí a polopr hledné objekty p ekr!vající prvky stránky
musí b!t rastrovány.)

Nastavení v sekci Pr hlednost dialogu Tisk (nabídka Soubor) ur uje v!stupní rozli"ení
prvk  stránky, které jsou rastrovány z d vodu pr hledn!ch efekt  nebo vr!en!ch stín . Dal"í
informace, viz "Sekce Pr hlednost".

Obecn : p i práci s pr hledností není nutné pou!ívat soutisk. Pokud dojde k soutisku,
p etisky nepr hledn!ch objekt  jsou odvozeny od cest vytvo en!ch p i dekompozici;
nastavení hodnot rozta!ení a potla ení p i soutisku jsou pro pr hledné objekty ignorovány.
V"echny ostatní objekty vytvo ené p i dekompozici jsou nastaveny na vykrojení a p i
separacích podle na hostitele jsou odeslány p es v!chozí nastavení programu QuarkXPress.

P i exportování PDF m !ete vybrat, zda vyrovnat objekty se vztahem k pr hlednosti nebo
zda pou!ijete nativní pr hlednost PDF. Pokud exportujete PDF s nativní pr hledností PDF,
vektorové grafiky se vztahem k pr hlednosti z stávají ve vektorovém formátu. To m !e
vyústit v rychlej"í v!stup a usnadnit správu barev.
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Spolupráce a pou!ití jednoho zdroje

Funkci synchronizace m !ete pou!ít pro snadné vytvo ení balíku informací ur en!ch k
distribuci v r zn!ch formátech a r zn!mi kanály. Krom  p izp sobení návrhu podle média
— tisk, web nebo interaktivní — m !ete rovn ! vytvá et projekty, které obsahují n kolik
velikostí sestav. Nejlépe si usnadníte svou práci automatickou synchronizací va"eho obsahu
mezi v"emi druhy sestav.

Práce se sdílen!m obsahem

Pokud jste ji! pracovali na projektu, ve kterém musí b!t zachován stejn! obsah na n kolika
r zn!ch místech, tak víte, !e je s tím spojen ur it! stupe  nebezpe í. Co se stane, kdy! se
aktualizuje tisková verze dokumentu, ale verze pro web ne? Pro  e"ení tohoto problému
obsahuje QuarkXPress funkci sdílen! obsah. Tato funkce umo! uje propojit obsah, kter! je
pou!it na r zn!ch místech souboru projektu. Pokud se zm ní jeden v!skyt obsahu, ostatní
kopie jsou okam!it  a automaticky aktualizovány, aby se na nich tyto zm ny rovn ! projevily.

Pro v t"inu synchronizovan!ch objekt  QuarkXPress udr!uje hlavní verzi v neviditelné
sou ásti souboru projektu, která se naz!vá knihovna sdíleného obsahu. Pokud provedete
zm nu v jakémkoli synchronizovaném objektu v sestav , tato zm na se zapí"e do hlavní
verze v knihovn  sdíleného obsahu a QuarkXPress automaticky aktualizuje v"echny
synchronizované kopie tohoto objektu v projektu, tak!e se zm na projeví i v nich. Tak!e
pokud aktualizujete objekt A, objekt B bude automaticky aktualizován p es hlavní objekt
v knihovn  sdíleného obsahu — a pokud aktualizujete objekt B, objekt A bude aktualizován
stejn!m zp sobem.

Knihovna sdíleného obsahu m !e obsahovat obrázky, ráme ky, linky, formátovan! a
neformátovan! text,  et zy textov!ch ráme k , skupiny a Composition Zones. Pokud p idáte
cokoli do knihovny sdíleného obsahu, m !ete ur it, které aspekty tohoto obsahu nebo
objektu mají b!t synchronizovány (udr!ovány stejné na v"ech v!skytech) a které mají b!t
nesynchronizovány.
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Knihovna sdíleného obsahu obsahuje text, obrázky, linky, Composition Zones a objekty, které
je mo!né pou!ít v r zn!ch sestavách projektu. Pokud zm níte libovoln! v!skyt objektu knihovny
sdíleného obsahu, v"echny v!skyty ve v"ech sestavách jsou automaticky aktualizovány, proto!e
jsou propojeny s hlavní verzí uchovávanou v knihovn  sdíleného obsahu.

Objekty v knihovn  sdíleného obsahu jsou zobrazeny v palet  Sdílen! obsah. Z této palety
m !ete duplikovat a synchronizovat tento obsah mezi r zn!mi sestavami, viz ukázka naho e.

Paleta Sdílen! obsah umo! uje p ístup k objekt m, které jsou v knihovn  sdíleného obsahu.
Zde "Sestava pro tisk 1" pou!ívá "Obrázkov! ráme ek Top Story" a obrázek v n m, ale "Sestava
pro web" pou!ívá pouze samotn! obrázek (ve v t"ím obrázkovém ráme ku). Pokud se obrázek
zm ní v n které ze sestav, ob  sestavy se automaticky aktualizují.
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Informace o p idání r zn!ch typ  sestav do jednoho projektu, viz "Projekty a sestavy".

Sdílení a synchronizování obsahu

Postup sdílení a synchronizování ráme k , linek, skupin a obsahu:

1 Otev ete paletu Sdílen! obsah (nabídka Okno).

2 Vyberte objekty, které chcete synchronizovat.

3 V palet  Sdílen! obsah klepn te na P idat objekt . Je-li zvolen jeden objekt, otev e se
dialogové okno Vlastnosti sdíleného objektu. Je-li zvoleno více objekt , otev e se dialogové
okno Sdílet více objekt .

Dialog Vlastnosti sdíleného objektu pou!ijte pro sdílení a synchronizaci jednotliv!ch objekt .

Dialog Sdílet více objekt  pou!ijte pro sdílení a synchronizaci více objekt .

Je-li ozna ena polo!ka Automaticky ukázat zvolené objekty v sestav , m !ete p ejít k
objektu klepnutím na jeho název v seznamu.

U sdílen!ch linek je mo!né synchronizovat pouze vlastnosti.
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4 Chcete-li sdílet vlastnosti zvoleného objektu, ozna te pro dan! objekt Synchronizovat
atributy ráme ku.

5 Pro sdílení textu nebo obrázku ve zvoleném objektu ozna te pro tento ráme ek
Synchronizovat obsah. Pro sdílení textu nebo obrázku i s jeho formátování zvolte Obsah
a atributy. Pro sdílení pouze textu nebo obrázku zvolte Pouze obsah. Více o mo!nostech
ráme ku a obsahu, viz "Seznámení s mo"nostmi synchronizace".

6 Klepnutím na OK p idáte zvolené objekty do palety Sdílen! obsah.

Paleta Sdílen! obsah umo! uje p ístup k objekt m a obsahu v knihovn  sdíleného obsahu.

Seznámení s mo!nostmi synchronizace

P idáte-li objekty a obsah do palety Sdílen! obsah, m !ete vybrat r zné mo!nosti
synchronizace v dialogu Vlastnosti sdíleného objektu.

• Pro synchronizování obsahu zvoleného textového ráme ku, textové cesty nebo obrázkového
ráme ku bez synchronizace vlastního ráme ku nebo cesty zru"te ozna ení u polo!ky
Synchronizovat vlastnosti ráme ku a ozna te polo!ku Synchronizovat obsah. Takto
synchronizovan! text musí b!t p eta!en do textového ráme ku nebo cesty a takto
synchronizované obrázky musí b!t p eta!eny do obrázkov!ch ráme k .

• M !ete synchronizovat text nebo obrázky a vlastnosti jejich obsahu (nap íklad formátování
textu a zm na velikosti, oto ení a efekty u obrázk ) ozna ením polo!ky Obsah a atributy.

• M !ete synchronizovat text nebo obrázky a p itom umo!nit ponechání místních úprav
vlastností zvolením Pouze obsah. Pokud to nastavíte takto, text nebo obrázek je mo!né
formátovat r zn  v r zn!ch  ástech projektu. Ale pokud upravíte text nebo obrázek na jenom
míst , tato zm na se projeví ve v"ech v!skytech.

• Chcete-li synchronizovat textov! ráme ek, textovou cestu nebo obrázkov! ráme ek a jejich
vlastnosti bez synchronizování jejich obsahu, ozna te Synchronizovat vlastnosti ráme ku
a zru"te ozna ení u Synchronizovat obsah. P edpokládejme nap íklad, !e toto provedete
s textov!m nebo obrázkov!m ráme kem a poté vytáhnete dv  kopie ráme ku. Pokud poté
u jednoho ráme ku zm níte velikost a p idáte rám, druh! ráme ek automaticky zm ní
velikost a p ibude mu rám. Do ka!dého ráme ku v"ak m !ete importovat r zn! obsah.
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Pro synchronizování vlastností objektu, obsahu a vlastností obsahu ozna te Synchronizovat
vlastnosti ráme ku a Synchronizovat obsah a ozna te Obsah a atributy. Pokud takto
synchronizujete dva ráme ky, ve"keré zm ny provedené v jednom se automaticky projeví
ve druhém, v etn  zm n proveden!ch ve velikosti ráme ku, obsahu a formátování.

Umíst ní synchronizovaného objektu

Postup umíst ní synchronizovaného objektu nebo skupiny:

1 Vyberte cílovou polo!ku na palet  Sdílen! obsah.

2 P etáhn te polo!ku z palety Sdílen! obsah na stránku.

Umíst ní synchronizovaného obsahu

Postup umíst ní synchronizovaného obsahu:

1 Vyberte textov! ráme ek, textovou cestu nebo obrázkov! ráme ek.

2 Vyberte polo!ku textového nebo obrázkového obsahu v palet  Sdílen! obsah a klepn te
na Vlo"it. V"imn te si, !e se úchyty objektu zm ní na symboly synchronizace. M !ete rovn !
p etáhnout textovou nebo obrázkovou polo!ku z palety Sdílen! obsah do aktivního
textového ráme ku, textové cesty nebo obrázkového ráme ku.

M !ete rovn ! p etáhnout textovou nebo obrázkovou polo!ku z palety Sdílen! obsah do
aktivního textového ráme ku, textové cesty nebo obrázkového ráme ku.

Importování obsahu do knihovny sdíleného obsahu

Krom  importování textu nebo obrázk  do textov!ch  i obrázkov!ch ráme k  m !ete pou!ít
dv  metody pro importování obsahu p ímo do palety Sdílen! obsah.

Postup importu obsahu pomocí dialogu Nastavení spolupráce:

1 P i aktivním projektu zvolte Soubor > Nastavení spolupráce. V kart  Obsah dialogu
Nastavení spolupráce a na palet  Sdílen! obsah se zobrazí sdílen! obsah.
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Karta Obsah dialogu Nastavení spolupráce

2 Klepnutím na Importovat text otev ete dialogové okno Importovat text. Zvolte textov!
soubor a klepn te na Otev ít. Ovládací prvky dialogu Vlastnosti sdíleného objektu pou!ijte
pro ur ení zp sobu sdílení obsahu a vlastností.

3 Klepnutím na Importovat obrázek otev ete dialogové okno Importovat obrázek. Zvolte
obrázkov! soubor a klepn te na Otev ít. Ovládací prvky dialogu Vlastnosti sdíleného
objektu pou!ijte pro ur ení zp sobu sdílení obsahu a vlastností.

Obsah m !ete importovat rovn ! tla ítkem Import  na palet  Sdílen! obsah. Toto tla ítko
je v"ak dostupné jen v p ípad , !e jste v palet  Sdílen! obsah zvolili ikonu textového obsahu

 nebo ikonu obrázkového obsahu . Upozor ujeme, !e text importovan! tímto zp sobem
je vsazen do souboru projektu; není zachován odkaz ke zdrojovému textovému souboru.
Obrázky importované tímto zp sobem je v"ak mo!né vid t a aktualizovat v sekci Obrázky
dialogu Pou"ití.

Práce s Composition Zones

Následující témata ukazují, jak Composition Zones doká!í urychlit existující pracovní
postupy díky tomu, !e umo!ní  len m t!mu pracovat na stejném projektu QuarkXPress
sou asn .

Seznámení s Composition Zones

Objekt Composition Zones je sestava nebo u!ivatelem definovaná oblast sestavy, kterou je
mo!né sdílet s ostatními u!ivateli programu QuarkXPress.

Abyste mohli v programu QuarkXPress pracovat s Composition Zones, musíte mít na ten
dopln k Composition Zones.

P edstavte si autora sestavy  asopisu, kter! je zodpov dn! za soubory projektu QuarkXPress.
Autor sestavy m !e pou!ít Composition Zones pro sdílení obsahu s redaktory, editory,
v!tvarníky a vzdálen!mi p isp vateli, kte í rovn ! pou!ívají QuarkXPress.
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Pomocí programu QuarkXPress m !e autor sestavy "vy lenit"  ást projektu pro reklamu
pomocí nástroje Composition Zones a poté vyexportovat tento objekt Composition Zones
jako samostatn! soubor. V!sledn! soubor obsahuje správná nastavení a díky tomu jsou
u"et eny kroky, které ud lá vzdálen! autor reklamy po p ijmutí souboru. Autor reklamy v
programu QuarkXPress p idá obsah a vrátí soubor — spolu s pot ebn!mi grafikami a písmy
— autorovi sestavy. Autor sestavy poté vlo!í aktualizovan! soubor do správné slo!ky a
sestava je automaticky aktualizována, aby zobrazovala reklamu. A proto!e objekt
Composition Zones funguje jako sestava QuarkXPress, autor sestavy m !e otev ít soubor
a provád t v n m zm ny.

Mezitím autor sestavy m !e na stejné stránce vytvo it dal"í objekt Composition Zones pro
 lánek. Autor sestavy nakreslí t i ráme ky: Jeden pro nadpis, jeden pro t lo  lánku a jeden
pro obrázek. Pomocí klávesy Shift ozna í v"echny t i ráme ky a poté vytvo í nov! soubor
Composition Zones z t chto t í ráme k , vyexportuje soubor a upozorní redaktora, !e soubor
je k dispozici v místní sdílené sí ové slo!ce. Kdy! redaktor pracuje na souboru a ukládá
aktualizované verze, tyto aktualizace se zobrazují v projektu autora sestavy. A podobn 
jako v p ípad  reklamy je i  lánek mo!né v projektu pozd ji upravit.
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Naho e: Hlavní autor sestavy exportuje  ásti projektu jako Composition Zones a poté po"le
jeden soubor e-mailem vzdálenému v!tvarníkovi a druh! soubor ulo!í na místní sí ov! server.
Uprost ed: Hlavní autor sestavy, reportér a v!tvarník pracují na sv!ch  ástech stránky sou asn .
Dole: V!tvarník reklamy za"le dokon enou reklamu hlavnímu autorovi sestavy e-mailem, stránka
se automaticky aktualizuje a sestava je hotová.

V!"e uveden! scéná  ukazuje primární vyu!ití pro Composition Zones, ale funkci lze
p izp sobit i jinému pracovnímu prost edí. Composition Zones je mo!né nap íklad omezit
na projekt, ve kterém jsou definovány, co! m !e b!t u!ite né z n kolika d vod . Autor sestavy
nap íklad m !e chtít pou!ít reklamu na více místech projektu a reklama m !e obsahovat
více textov!ch a obrázkov!ch ráme k . Paletu Sdílen! obsah nem !ete pou!ít pro
synchronizaci skupiny objekt , ale pokud autor sestavy vytvo í objekt Composition Zones
z n kolika vybran!ch objekt , bude tento objekt Composition Zones synchronizován a
bude dostupn! pro pou!ití v projektu. Autor sestavy nap íklad ur il jednu sestavu pro
ti"t nou verzi  asopisu a jinou sestavu stejného projektu pro webovou stránku, která obsahuje
reklamu. Autor sestavy m !e omezit pou!ití objektu Composition Zones na tento samostatn!
projekt, ale reklama se m !e p esn  shodovat ve verzi pro tisk a web.
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Terminologie dopl ku Composition Zones
Composition Zones jsou jedine né, proto!e mají po umíst ní do sestavy vlastnosti objekt ,
ale p i úpravách svého obsahu se chovají jako sestavy.

• Objekt Composition Zones: Objekt ukazující obsah sestavy, která existuje n kde jinde. Objekt
Composition Zones m !ete chápat jako "okno", kter!m vidíte obsah jiné sestavy. Sestava
zobrazená v objektu Composition Zones se naz!vá sestava kompozice (viz následující
definice). Ka!d! objekt Composition Zones získává sv j obsah z jedné (a v!hradn  jedné)
sestavy kompozice.

• Sestava kompozice: Speciální druh sestavy, která je pou!ita pouze pro poskytnutí obsahu
do objektu Composition Zones. Sestavu kompozice m !ete pova!ovat za sestavu, která je
viditelná pouze "oknem" objektu Composition Zones. Obsah jedné sestavy kompozice
m !e b!t zobrazen v n kolika synchronizovan!ch objektech Composition Zones. Sestava
kompozice v"ak m !e b!t upravována v!dy pouze jednou osobou.

Po vytvo ení objektu Composition Zones program QuarkXPress automaticky vytvo í sestavu
kompozice, která poskytne obsah pro tento objekt Composition Zones.

P idáte-li na sestavu kompozice n jak! obsah, bude tento obsah automaticky aktualizován ve
v"ech odpovídajících objektech Composition Zones. Aktualizace se zobrazí v objektech
Composition Zones podle p edvoleb nastaven!ch pro sestavy, které obsahují objekty
Composition Zones (okam!it , v dob  tisku nebo p i otevírání projektu).

• Originální objekt Composition Zones: Po áte ní sestava nebo u!ivatelem definovaná oblast,
ze které je vytvo en objekt Composition Zones.
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• Umíst n! objekt Composition Zones: Objekt Composition Zones, kter! jste umístili do sestavy
pomocí palety Sdílen! obsah.

Sestavy kompozice jsou uvedeny na palet  Sdílen! obsah. Tuto paletu m !ete pou!ít pro
umíst ní sestav kompozice do n kolika sestav — ve stejném projektu nebo v jin!ch projektech.

• Originální hostitelská sestava: Sestava, ve které byl vytvo en objekt Composition Zones.

• Hostitelská sestava: Libovolná sestava, do které byl umíst n objekt Composition Zones.

• Externí sestava kompozice: Sestava kompozice vyexportovaná jako samostatn! projekt
QuarkXPress. Externí sestavu kompozice m !e upravit jin! u!ivatel a zm ny provedené
tímto u!ivatelem jsou aktualizovány do v"ech hostitelsk!ch sestav.

Kdy! vyexportujete sestavu kompozice, m !e tuto sestavu upravovat jin! u!ivatel. Zm ny
provád né jin!m u!ivatelem mohou b!t automaticky zobrazeny ve v"ech hostitelsk!ch sestavách,
které obsahují objekty Composition Zones zalo!ené na externí sestav  kompozice.
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• Propojitelná sestava kompozice: Pokud ve svém projektu vytvo íte propojitelnou sestavu
kompozice, jiní u!ivatelé programu QuarkXPress ji mohou propojit do svého projektu a
mohou ji pou!ít ve sv!ch sestavách místo objekt  Composition Zones. Zm ny v propojitelné
sestav  kompozice se v"ak projeví jen ve vlastní propojitelné sestav  (vámi nebo jin!mi
u!ivateli, kte í otev ou originální hostitelskou sestavu). Propojitelné sestavy kompozice se
zobrazí na kart  Sdílené sestavy dialogu Nastavení spolupráce (nabídka Soubor).

• Sestava kompozice jednoho projektu: Sestava kompozice, kterou je mo!né umístit a upravit
pouze v jednom projektu, ve kterém byla sestava kompozice vytvo ena.

• Propojená sestava kompozice: Sestava kompozice, ke které máte p ístup propojením k projektu
obsahujícímu propojitelnou sestavu kompozice. Propojené sestavy kompozice se zobrazí
na palet  Sdílen! obsah a na kart  Propojené sestavy dialogu Nastavení spolupráce
(nabídka Soubor). Propojené sestavy kompozice m !ete p etáhnout z palety Sdílen! obsah
do va"í sestavy na místo objekt  Composition Zones.

• Knihovna sdíleného obsahu: Viz "Práce se sdílen!m obsahem".

Vpravo naho e: Objekt Composition Zones se zobrazí jako objekt ve v"ech hostitelsk!ch
sestavách. Vpravo dole: Pokud upravíte obsah objektu Composition Zones, musíte otev ít
sestavu kompozice. Vlevo : V palet  Sdílen! obsah jsou uvedeny objekty Composition Zones.

Vytvo ení objektu Composition Zones

Objekt Composition Zones (a jeho odpovídající sestavu kompozice) m !ete vytvo it t emi
metodami:

• M !ete vybrat n kolik objekt  a poté zvolit Objekt > Composition Zones > Vytvo it.

• M !ete vytvo it celou sestavu jako objekt Composition Zones.

• M !ete zvolit nástroj Composition Zones a ru n  nakreslit oblast pro objekt
Composition Zones.
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Následující témata ukazují v"echny t i metody vytvá ení objektu Composition Zones, v
tomto p ípad  v!hradn  pro pou!ití v jednom projektu (jedná se tedy o sestavu kompozice
jednoho projektu).

Vytvo ení objektu Composition Zones z v!b ru n kolika objekt 
Postup vytvo ení objektu Composition Zones z v!b ru n kolika objekt :

1 Zvolte nástroj Objekt  nebo Obsah , stiskn te klávesu Shift a vyberte více ne! jeden
objekt.

2 Zvolte Objekt > Composition Zones > Vytvo it. Skupinu nahradí ráme ek, kter! velikostí
odpovídá ohrani ujícímu ráme ku skupiny.

3 Vytvá ení objektu Composition Zones dokon ete zvolením Objekt > Sdílet nebo otev ete
paletu Sdílen! obsah (nabídka Okno) a klepn te na P idat objekt. V obou p ípadech se
zobrazí dialogové okno Vlastnosti sdíleného objektu.

Dialog Vlastnosti sdíleného objektu pou!ije pro zadání názvu sestavy kompozice a pro ur ení
její dostupnosti.

4 Do pole Název zadejte název sestavy kompozice.

5 V rozevírací nabídce Dostupnost zvolte Pouze tento projekt.

6 Ozna te mo!nost Zobrazit kartu v okn  projektu, aby byla sestava kompozice dostupná
z karty sestavy v dolní  ásti okna projektu.

7 Klepnutím na OK ulo!te sestavu kompozice.

Pokud je zamknuta poloha n kolika ozna en!ch objekt  (Objekt > Zamknout >  Polohu),
nem !ete objekt Composition Zones vytvo it.

Vytvo ení objektu Composition Zones ze sestavy
Postup vytvo ení objektu Composition Zones z celé sestavy:

1 Otev ete sestavu, kterou chcete pou!ít jako objekt Composition Zones (nap íklad "Sestava
1").

2 Zvolte Sestava > Roz!í ené vlastnosti sestavy.

PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1 | 257

SPOLUPRÁCE A POU#ITÍ JEDNOHO ZDROJE



3 Ozna te Sdílet sestavu.

V dialogu Roz"í ené vlastnosti sestavy specifikujte sdílení pro sestavu kompozice, která je
zalo!ená na celé sestav .

4 V rozevírací nabídce Dostupnost zvolte Pouze tento projekt.

5 Ozna te mo!nost Zobrazit kartu v okn  projektu, aby byla sestava kompozice snadno
dostupná z karty sestavy v dolní  ásti okna projektu. Zru"íte-li ozna ení Zobrazit kartu v
okn  projektu, budete mít k sestav  kompozice p ístup po ozna ení objektu
Composition Zones a zvolení Objekt > Composition Zones > Upravit.

6 Klepn te na OK. Sestava kompozice se zobrazí na palet  Sdílen! obsah.

Sestava kompozice m !e obsahovat n kolik stránek. Nabídku Stránka nebo paletu Vzhled
stránky pou!ijte pro p idání, odstran ní nebo p esunutí stránek.

Vytvo ení objektu Composition Zones nástrojem Composition Zones
Postup manuálního definování objektu Composition Zones:

1 V palet  Nástroje vyberte nástroj Composition Zones.

2 Ta!ením vytvo te objekt Composition Zones.

3 Vytvá ení objektu Composition Zones dokon ete zvolením Objekt > Sdílet nebo otev ete

paletu Sdílen! obsah (nabídka Okno) a klepn te na P idat objekt . V obou p ípadech
se zobrazí dialogové okno Vlastnosti sdíleného objektu.

258 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

SPOLUPRÁCE A POU#ITÍ JEDNOHO ZDROJE



V dialogu Vlastnosti sdíleného objektu zadejte název sestavy kompozice, nastavte dostupnost
a ur ete, zda se ve spodní  ásti okna projektu zobrazí karta sestavy kompozice.

4 Do pole Název zadejte název sestavy kompozice.

5 V rozevírací nabídce Dostupnost zvolte Pouze tento projekt.

6 Klepn te na OK. Sestava kompozice se zobrazí na palet  Sdílen! obsah.

Umíst ní objektu Composition Zones

Po p idání sestavy kompozice do palety Sdílen! obsah m !ete umístit objekt
Composition Zones zalo!en! na této sestav  kompozice na stránku. Postup umíst ní objektu
Composition Zones:

1 Otev ete paletu Sdílen! obsah (nabídka Okno).

V palet  Sdílen! obsah se zobrazí sestavy kompozice spole n  s dal"ím sdílen!m obsahem.

2 Vyberte sestavu kompozice, kterou chcete umístit.

3 P etáhn te sestavu kompozice z palety Sdílen! obsah do sestavy.

Správa více stránek v umíst ném objektu Composition Zones
Sestava kompozice m !e obsahovat n kolik stránek. Objekt Composition Zones zalo!en!
na této sestav  kompozice v"ak doká!e zobrazit pouze jednu stránku. Postup zvolení stránky,
která bude zobrazena v objektu Composition Zones:
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1 Vyberte objekt Composition Zones.

2 Zvolte Objekt > Zm nit a poté klepn te na kartu Sestava.

3 V rozevírací nabídce Stránka zvolte stránku.

Rozevírací nabídku Stránka na kart  Sestava dialogu Zm nit pou!ijte pro zobrazení specifické
stránky sestavy kompozice, která bude umíst na do objektu Composition Zones.

4 Klepn te na OK.

Upravení vlastností objektu Composition Zones
Postup upravení vlastností objektu Composition Zones:

1 Vyberte objekt Composition Zones.

2 Zvolte Objekt > Zm nit.

3 Na kart  Ráme ek dialogu Zm nit ur ete umíst ní, velikost, zarovnání, barvu, pr hlednost
a dostupnost pro tisk.

4 Karty Rám, Obtékání a Vrhnout stín pou!ijte pro dal"í zm ny struktury.

5 Kartu Sestava pou!ijte pro navigaci mezi stránkami, potla ení nebo povolení tisku a pro
nastavení pr hlednosti sestavy.

Sledování objektu Composition Zones pro aktualizace
QuarkXPress sleduje objekty Composition Zones stejn!m zp sobem, jako sleduje
importované obrázky (viz "Zobrazení seznamu, ov  ení stavu a aktualizování obrázk "). Mimo
to:

• Nepropojené oznamuje, !e v originální hostitelské sestav  byla Dostupnost zm n na z
V!echny projekty na Pouze tento projekt.
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• Nedostupné oznamuje, !e objekt Composition Zones nelze aktualizovat, z ejm  z toho
d vodu, !e typ sestavy byl zm n n ze sestavy pro tisk na sestavu pro web  i interaktivní.

P evedení objektu Composition Zones na obrázek
Chcete-li z objektu Composition Zones vytvo it obrázek, zvolte Objekt >
Composition Zones > P evést na obrázek. Tím se vytvo í obrázek odpovídající typu sestavy
vytvo ené v Composition Zones.

P ed p evedením objektu Composition Zones na obrázek se objekt Composition Zones
zobrazí v sekci Composition Zones dialogu Pou"ití (nabídka Slu"by). Pokud zvolíte
Objekt > Composition Zones > P evést na obrázek, zobrazí se upozorn ní, !e objekt
Composition Zones se stane nesynchronizovateln!m. V!sledn! obrázek se zobrazí v sekci
Obrázek dialogu Pou"ití. Sestava kompozice v"ak z stane na palet  Sdílen! obsah.

Zru!ení synchronizace objektu Composition Zones
Kdy! zru"íte synchronizaci objektu Composition Zones, jeho sestava kompozice z stává
dostupná v projektu. Postup zru"ení synchronizace objektu Composition Zones:

1 V okn  sestavy vyberte objekt Composition Zones.

2 Zvolte Objekt > Zru!it synchronizaci. Sestavy kompozice z stávají na palet  Sdílen! obsah
a na kart  Sdílené sestavy dialogu Nastavení spolupráce pro pozd j"í pou!ití. Následné
zm ny v nesynchronizovan!ch objektech Composition Zones v okn  sestavy v"ak nebudou
synchronizovány.

Sdílení sestavy kompozice

Sdílení m !ete nastavit p i vytvá ení sestavy kompozice nebo pozd ji. Mezi mo!nosti sdílení
pat í:

• Synchronizované, upravitelné sdílení mezi projekty: Sestavu kompozice m !ete exportovat do
samostatného souboru projektu, kter! pak lze libovoln  otevírat a upravovat. To se naz!vá
externí sestava kompozice. Ostatní projekty mohou odkazovat na soubor projektu obsahující
externí sestavu kompozice a u!ivatelé mohou pou!ívat tuto sestavu pro vytvo ení objekt 
Composition Zones.

• Synchronizované, propojené sdílení mezi projekty: M !ete vytvo it propojitelné interní sestavy
kompozice. To znamená, !e ostatní projekty mohou odkazovat na projekt obsahující interní
sestavu kompozice a pou!ívat tuto sestavu pro vytvo ení objekt  Composition Zones.

• Sdílení v jednom projektu: Pou!ití sestavy kompozice m !ete omezit na projekt, kter! ji
obsahuje (to je sestava jednoho projektu).

Kdy! propojíte projekt, m !ete vytvo it objekty Composition Zones z libovolné sdílené
sestavy kompozice v tomto projektu. Sestavu kompozice v"ak nem !ete upravit, dokud
neotev ete projekt, kter! tuto sestavu obsahuje. Více u!ivatel  sou asn  m !e odkazovat na
projekt obsahující sestavu kompozice, ale v!dy pouze jedna osoba m !e projekt otev ít a
upravit sestavu.
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Sdílení sestavy kompozice pro úpravy
Chcete-li ostatním u!ivatel m umo!nit upravovat va"í sestavu kompozice ulo!enou do
samostatného souboru, vytvo te externí sestavu kompozice. Kdy! u!ivatel upraví tuto externí
sestavu kompozice, obsah se aktualizuje v originální hostující sestav , ze které byla sestava
kompozice vytvo ena (stejn  tak prob hne aktualizování v ostatních projektech, které
odkazují na externí sestavu kompozice). Aktualizace se zobrazí v objektech
Composition Zones podle p edvoleb nastaven!ch pro sestavy, které obsahují objekty
Composition Zones (okam!it , p i otevírání projektu nebo v dob  tisku).

Nástroj pro vytvo ení v"ech externích sestav kompozice je tla ítko Vytvo it externí v
dialogu Vlastnosti sdíleného objektu. Dialog Vlastnosti sdíleného objektu se zobrazí,
pokud vytvo íte sestavu kompozice zalo!enou na vícenásobném v!b ru objekt  nebo kdy!
zvolíte nástroj Composition Zones a poté klepnete na P idat objekt v palet  Sdílen! obsah
nebo zvolíte Objekt > Sdílet. U existujících sestav kompozice se k tla ítku Vytvo it externí
dostanete p es paletu Sdílen! obsah.

Postup vytvo ení externí sestavy kompozice z palety Sdílen! obsah:

1 Otev ete paletu Sdílen! obsah.

2 Vyberte sestavu kompozice na palet  Sdílen! obsah.

3 Klepn te na tla ítko Upravit.

4 V dialogu Vlastnosti sdíleného objektu klepn te na Vytvo it externí. Zobrazí se dialogové
okno Ulo"it jako.

5 Zadejte název souboru, vyberte úlo!i"t  a klepn te na Ulo"it. Externí sestava kompozice je
vytvo ena jako samostatn! projekt QuarkXPress.

Kdy! zvolíte objekt Composition Zones na palet  Sdílen! obsah a klepnete na Upravit,
tla ítko se zm ní na Vytvo it interní.

Sdílení sestavy kompozice z palety Sdílen! obsah
Postup nastavení sdílení z palety Sdílen! obsah:

1 Otev ete paletu Sdílen! obsah (nabídka Okno).
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Paletu Sdílen! obsah pou!ijte pro sdílení sestavy kompozice pro umíst ní.

2 Vyberte sestavu kompozice a klepnutím na Upravit  otev ete dialog Vlastnosti sdíleného
objektu.

Rozevírací nabídka Dostupnost je stejná v dialogu Roz"í ené vlastnosti sestavy a Vlastnosti
sdíleného objektu.

3 V rozevírací nabídce Dostupnost zvolte V!echny projekty.

4 Klepn te na OK.

Sdílení sestavy kompozice ze sestavy
Postup nastavení sdílení ze sestavy kompozice:

1 Otev ete sestavu kompozice a zvolte Sestava > Roz!í ené vlastnosti sestavy. Nebo
Control+klepn te / klepn te prav!m tla ítkem na kartu sestavy ve spodní  ástí okna projektu
a zvolte Roz!í ené vlastnosti sestavy. Karta sestavy je k dispozici, pokud ozna íte Zobrazit
kartu v okn  projektu v dialogu Vlastnosti sdíleného objektu nebo Roz!í ené vlastnosti
sestavy.
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P ístup nastavte v rozevírací nabídce Dostupnost v dialogu Roz"í ené vlastnosti sestavy.

2 Seznam Dostupnost obsahuje V!echny projekty a Pouze tento projekt. Zvolte V!echny
projekty, tak!e u!ivatelé mohou odkazovat na aktivní projekt a umístit tento objekt
Composition Zones.

3 Klepn te na OK.

Sledování objektu Composition Zones pro aktualizace
QuarkXPress sleduje objekty Composition Zones stejn!m zp sobem, jako sleduje
importované obrázky (viz "Zobrazení seznamu, ov  ení stavu a aktualizování obrázk "). Mimo
to:

• Nepropojené oznamuje, !e v originální hostitelské sestav  byla Dostupnost zm n na z
V!echny projekty na Pouze tento projekt.

• Nedostupné oznamuje, !e objekt Composition Zones nelze aktualizovat, z ejm  z toho
d vodu, !e typ sestavy byl zm n n ze sestavy pro tisk na sestavu pro web  i interaktivní.

Propojení do sestavy kompozice v jiném projektu
Má-li sestava kompozice nastavenu Dostupnost na V!echny projekty, jedná se o
propojitelnou sestavu kompozice. Ostatní u!ivatelé mohou odkazovat na propojitelnou
sestavu kompozice ze samostatn!ch projekt  a umístit propojitelnou sestavu kompozice
do jedné sestavy projektu jako objekt Composition Zones.

Postup vytvo ení propojení do projektu obsahujícího propojitelnou sestavu kompozice:

1 P i otev eném projektu zvolte Soubor > Nastavení spolupráce pro zobrazení dialogu
Nastavení spolupráce.

2 Klepn te na kartu Propojené sestavy.
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Kartu Propojené sestavy dialogu Nastavení spolupráce pou!ijte pro p ístup k propojiteln!m
sestavám kompozice v ostatních projektech.

3 Klepn te na tla ítko Propojit sestavu. Otev e se dialogové okno Propojit sestavu.

4 Vyberte projekt obsahující propojitelné sestavy kompozice, které chcete p idat do projektu,
a klepn te na Otev ít.

5 Propojitelné sestavy kompozice v projektu, do kterého jste propojeni, jsou zobrazeny v
dialogu Nastavení spolupráce a na palet  Sdílen! obsah.

V kart  Propojené sestavy v dialogu Nastavení spolupráce jsou uvedeny propojitelné sestavy
kompozice z ostatních projekt .

Do sestav aktivního projektu m !ete umístit jakoukoli propojenou sestavu kompozice.
Kdy! umístíte propojenou sestavu kompozice, v!sledn! objekt Composition Zones se
podobá importovanému obrázku, proto!e objekt Composition Zones m !ete vid t, ale
nem !ete upravit jeho obsah. M !ete v"ak upravovat vlastnosti objektu Composition Zones
stejn!m zp sobem, jako upravujete vlastnosti obrázkového ráme ku.
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Upravení sestavy kompozice: Obsah
P i upravování sestavy kompozice m !ete zm nit obsah a upravit vlastnosti na úrovni
sestavy.

Postup upravení obsahu sestavy kompozice:

1 Pro externí soubor sestavy kompozice zvolte Soubor > Otev ít.

2 Pro sestavu kompozice v rámci projektu QuarkXPress klepn te na název sestavy v kart 
sestavy ve spodní  ásti okna projektu (k dispozici, je-li ozna ena mo!nost Zobrazit kartu
v okn  projektu). Pokud se název sestavy kompozice nezobrazí v kart  sestavy, vyberte

nástroj Objekt  a poklepejte na objekt Composition Zones.

3 Po zobrazení sestavy kompozice je ve"ker! obsah sestavy kompozice dostupn! k úpravám.
M !ete pou!ívat nabídky a p íkazy na paletách pro úpravy textu, grafik a objekt  a m !ete
pou!ívat nástroje pro p idání obsahu.

4 Vyberte Soubor > Ulo"it, aby se zm ny projevily v originální hostitelské sestav  (a ve v"ech
ostatních sestavách, do kter!ch byla propojena a umíst na externí sestava kompozice).
Pokud upravujete sestavu kompozice jednoho projektu, pouhé zav ení okna aktualizuje
obsah v objektu Composition Zones.

Upravení sestavy kompozice: Vlastnosti
Postup upravení vlastností sestavy kompozice:

1 Otev ete soubor externí sestavy kompozice (Soubor > Otev ít) nebo aktivujte sestavu
kompozice pomocí karty sestavy. Sestavu kompozice m !ete rovn ! aktivovat zvolením

nástroje Objekt  a poklepáním na objekt Composition Zones.

2 Volbou Sestava > Vlastnosti sestavy otev ete dialogové okno Vlastnosti sestavy.

3 U sestav pro tisk potvr te nebo zm  te velikost, orientaci a nastavení dvoustránek a klepn te
na OK.

4 U sestav pro web potvr te nebo zm  te barvy pozadí a linek, velikost sestavy a obrázku na
pozadí (pokud je pou!it) a klepn te na OK.

V dialogu Vlastnosti sestavy m !ete zm nit typ sestavy, ale tím m !e dojít ke ztrát  obsahu
a nastavení. A tím se sestava kompozice stane nedostupnou v dialogu Pou"ití (nabídka
Slu"by) v ostatních projektech QuarkXPress, které odkazují na tuto sestavu kompozice.

Obnovení obsahu externí sestavy kompozice
Pokud ztratíte externí sestavu kompozice (nap íklad ji n kdo odstranil ze sí ového úlo!i"t ),
v"echny objekty Composition Zones zalo!ené na této sestav  kompozice se zobrazí v sekci
Composition Zones dialogu Pou"ití (nabídka Slu"by) s atributem Chybí. Stále v"ak máte
p ístup k obsahu a m !ete vytvo it novou sestavu kompozice z libovolné hostitelské sestavy,
která pou!ívá chyb jící sestavu kompozice. Postup obnovení obsahu ztracené externí sestavy
kompozice:
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1 Otev ete sestavu s objektem Composition Zones zalo!en!m na chyb jící sestav  kompozice.

2 Zvolte Soubor > Nastavení spolupráce.

3 Klepn te na kartu Propojené sestavy.

4 Vyberte chyb jící sestavu kompozice.

5 Klepn te na P eru!it propojení. Sestava kompozice je odebrána z karty Propojené sestavy
a do karty Sdílené sestavy dialogu Nastavení spolupráce je p idána nová sestava
kompozice. P esto!e název této sestavy kompozice vypadá v palet  Sdílen! obsah stejn ,
ve skute nosti se transformuje na novou sestavu kompozice s atributem Dostupnost
omezenou na Pouze tento projekt. Poté m !ete umístit a upravit sestavu kompozice.

Upravení obsahu sestavy kompozice jednoho projektu
Sestava kompozice jednoho projektu je omezena na projekt, ve kterém byla vytvo ena. Va"e
metoda otev ení sestavy kompozice pro upravení je ur ena v nastavení Zobrazit kartu v
okn  projektu v dialogu Roz!í ené vlastnosti sestavy. Ozna íte-li mo!nost Zobrazit kartu
v okn  projektu, budete mít k sestav  kompozice p ístup z karty sestavy v horní  ásti okna
projektu. Klepnutím na kartu aktivujte sestavu kompozice pro zahájení úprav obsahu a
vlastností sestavy.

Pokud mo!nost Zobrazit kartu v okn  projektu neozna íte, budete muset zvolit nástroj
Objekt a poklepat na p vodní objekt Composition Zones. Zobrazí se sestava kompozice.

Pro sestavu kompozice vytvo enou z celé sestavy ozna te Zobrazit kartu v okn  projektu
v dialogu Roz!í ené vlastnosti sestavy, aby ji bylo mo!né snadno otevírat. Jinak budete
muset zvolit sestavu kompozice v palet  Sdílen! obsah, klepnout na Upravit a poté zvolit
Zobrazit kartu v okn  projektu.

Zru!ení synchronizace sestavy kompozice
Pokud zru"íte synchronizaci sestavy kompozice, QuarkXPress p eru"í odkazy mezi sestavou
kompozice a existujícími objekty Composition Zones zalo!en!mi na této sestav  kompozice.
Chcete-li zru"it synchronizaci v"ech objekt  Composition Zones v projektu, vyberte sestavu
kompozice v palet  Sdílen! obsah a klepn te na tla ítko Zru!it ve!kerou synchronizaci

. Pokud v"ak následn  zm níte sestavu kompozice a vytvo íte podle ní nov! objekt
Composition Zones, nov! objekt Composition Zones bude reflektovat provedenou zm nu.

Zru!ení propojení k sestav  kompozice
Pokud vá" projekt QuarkXPress obsahuje objekt Composition Zones propojen! k sestav 
kompozice v jiném projektu. m !ete pou!ít objekt Composition Zones pro jin! ú el, bez
na ítání aktualizací po zm nách proveden!ch v projektu obsahujícím sestavu kompozice.
Pokud p eru"íte propojení, objekt Composition Zones z stane v knihovn  sdíleného obsahu
a je stále k dispozici v palet  Sdílen! obsah.

Postup p eru"ení propojení mezi objektem Composition Zones a jeho odpovídající sestavou
kompozice:
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1 Zvolte Soubor > Nastavení spolupráce.

2 V kart  Propojené sestavy vyberte sestavu kompozice a klepn te na P eru!it propojení.

3 Klepn te na Hotovo. Sestava kompozice je odebrána z karty Propojené sestavy a do karty
Sdílené sestavy dialogu Nastavení spolupráce je p idána nová sestava kompozice. Sestava
kompozice z stane v knihovn  sdíleného obsahu.

Odstran ní propojené sestavy kompozice
Odstran ní propojené sestavy kompozice je podobné p eru"ení odkazu na propojenou
sestavu kompozice. Rozdíl je v tom, !e kdy! odstraníte propojenou sestavu kompozice,
sestava kompozice je odstran na z knihovny sdíleného obsahu a není pak ji! zobrazována
v palet  Sdílen! obsah. Tla ítko Odstranit v dialogu Nastavení spolupráce pou!ijte pro

odstran ní odkazu k propojené sestav  kompozice a tla ítko Smazat  na palet  Sdílen!
obsah pro smazání objekt  Composition Zones z palety Sdílen! obsah. V obou p ípadech
bude sestava kompozice odebrána z palety Sdílen! obsah.

Postup odstran ní propojené sestavy kompozice:

1 Zvolte Soubor > Nastavení spolupráce.

2 Vyberte sestavu kompozice na kart  Propojené sestavy.

3 Klepn te na Odstranit.

Tla ítko Odstranit m !ete pou!ít pouze na propojené sestavy kompozice.

Po odstran ní propojené sestavy kompozice z stane objekt Composition Zones na stránce
p edlohy, tak!e m !ete pou!ít Objekt > Sdílet pro p idání objektu Composition Zones zp t
do palety Sdílen! obsah.

Odstran ní sestavy kompozice
Postup odstran ní sestavy kompozice:

1 Otev ete paletu Sdílen! obsah.

2 V palet  vyberte sestavu kompozice a klepn te na Smazat .

Tla ítko Odstranit na kart  Propojené sestavy má stejnou funkci jako tla ítko Smazat na
palet  Sdílen! obsah.

Pou!ití dialogu Nastavení spolupráce

Dialog Nastavení spolupráce (nabídka Soubor) obsahuje polo!ky pro nastavení spolupráce
na projektu. Tato nastavení m !ete pou!ít pro následující:

• Vytvo ení propojení k sestavám kompozice v externích projektech.
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• Zobrazení informací o sdílen!ch sestavách kompozice v aktivním projektu.

• Sdílení Job Jackets.

• Importování textu nebo obrázk  do knihovny sdíleného obsahu.

• Odebrání textu nebo obrázk  importovan!ch p es dialog Nastavení spolupráce.

• Ur ení, jak  asto jsou zm ny v propojeném obsahu nebo nastavení Job Jackets aktualizovány
v aktivním projektu.

V následujících tématech jsou popsána tato nastavení.

Propojení do dal"ích projekt 

M !ete vytvo it sestavy kompozice a poté je zp ístupnit ostatním  len m t!mu. M !ete je
propojit do projekt  obsahujících propojitelné sestavy kompozice.

Kartu Propojené sestavy dialogu Nastavení spolupráce pou!ijte pro propojení do ostatních
projekt  obsahujících propojitelné sestavy kompozice, pro p eru"ení propojení k propojiteln!m
sestavám kompozice v jin!ch projektech a pro odstran ní propojené sestavy kompozice z
projektu.

Informace o propojení do jiného projektu, viz "Propojení do sestavy kompozice v jiném
projektu". Informace o pou!ití tla ítek P eru!it propojení a Odstranit, viz "Zru!ení
synchronizace sestavy kompozice".

Ve sloupci Název je uveden název sestavy kompozice vytvo en! v palet  Sdílen! obsah a
ve sloupci P vodní název je uveden p vodní název sestavy kompozice vytvo en! v originální
hostitelské sestav . Uvád ní obou názv  pomáhá sledovat sestavu kompozice, pokud v palet 
Sdílen! obsah sestavu kompozice p ejmenujete.

Zobrazení informací o propojiteln!ch sestavách kompozice

Kartu Sdílené sestavy pou!ijte pro zobrazení seznamu propojiteln!ch sestav kompozice
v projektu.
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Kartu Sdílené sestavy dialogu Nastavení spolupráce pou!ijte pro identifikaci propojiteln!ch
sestav kompozice ve va"em projektu.

Ve sloupci Název je uveden název sestav kompozice v palet  Sdílen! obsah a ve sloupci
P vodní název je uveden název sestavy kompozice vytvo en! v jejich dialogu Vlastnosti
sestavy.

Importování a správa sdíleného obsahu

Karta Obsah dialogu Nastavení spolupráce (nabídka Soubor) umo! uje importovat text
a obrázky a jsou v ní uvedeny seznamy synchronizovan!ch text  a obrázk  v projektu.

Kartu Obsah dialogu Nastavení spolupráce pou!ijte pro importování textu a obrázk .

Pou!ijete-li kartu Obsah pro import obrázk  a textu, obsah p jde p ímo do palety Sdílen!
obsah.

Specifikace mo!ností aktualizace

M !ete specifikovat, jak  asto jsou aktualizovány objekty Composition Zones, které jsou
zalo!eny na propojen!ch sestavách.
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Mo!nosti aktualizace nastavte na kart  Aktualizovat dialogu Nastavení spolupráce.

• P i otevírání: Aktualizuje p i otev ení projektu.

• P ed v!stupem: Aktualizuje p ed tiskem projektu.

• B hem práce: Aktualizuje podle specifikovaného Intervalu aktualizace
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Interaktivní sestavy

Univerzálnost formátu a velké roz"í ení programu Flash Player vedly k tomu, !e je formát
SWF vybírán autory, kte í se sna!í vyvíjet interaktivní projekty vysoké kvality vzhledu, se
schopností netriviální interaktivnosti a p ístupné ka!dému, kdo sedí za klávesnicí.

Pomocí interaktivních sestav m !ete vytvá et bohaté interaktivní SWF projekty, dopln né
o zvuky, klipy a animace prost ednictvím sady prov  en!ch funkcí, která d lá z aplikace
QuarkXPress nejlep"í aplikaci pro práci s tiskov!mi návrhy na sv t  — ani! byste se museli
u it nové a slo!ité v!vojové prost edí.

Seznámení s interaktivními sestavami

P idat interaktivnost do sestavy v programu QuarkXPress je snadné. Sta í porozum t
následujícím t em pojm m.

• Objekty: Objekt je textov! ráme ek, vázan! ráme ek, obrázkov! ráme ek nebo linka, které
dostaly název prost ednictvím palety Ovládání. Objekt si m !ete p edstavit jako to "na co
p sobí koncov! u!ivatel a od  eho získává odezvu". P íkladem je objekt Textov! ráme ek
nebo objekt Animace.

• U"ivatelské události: U"ivatelská událost je to, co u!ivatel vykonává my"í. U!ivatelskou
událost si také m !ete p edstavit jako "zp sob, kter!m u!ivatel pracuje s objektem". P íkladem
jsou Klepnutí tla ítka my!i a My! nad.

• Akce: Akce je to, co se stane, kdy! u!ivatel spustí n kterou z u!ivatelsk!ch událostí objektu.
Akci si m !ete p edstavit jako to, co "objekt provádí, kdy! na n j p sobí koncov! u!ivatel".
P íkladem jsou P ehrát animaci a Zobrazit dal!í stránku.

P edpokládejme nap íklad, !e si vyberete textov! ráme ek, p evedete jej na objekt tla ítko,
vyberete u!ivatelskou událost Uvolnit tla ítko my!i tohoto objektu a p i adíte jí akci
Zobrazit dal!í stránku. Kdy! pak koncov! u!ivatel spustí prezentaci SWF a klepne na
textov! ráme ek, prezentace se posune na dal"í stránku.

Proces vytvá ení interaktivní sestavy je jednoduch!. Pomocí nástroj  a funkcí programu
QuarkXPress pouze nakreslíte objekty sestavy stejné, jako jsou v sestavách tiskov!ch,
nap íklad textové ráme ky, obrázkové ráme ky, p edlohy stylu a podobn . Pak tyto " Stavební
kameny interaktivní sestavy" vyberete a p idáte jim interaktivnost t mito t emi jednoduch!mi
kroky:
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1 Pojmenujte objekt.

2 Definujte u!ivatelské události (které u!ivatel provádí my"í), na které má objekt reagovat.

3 Definujte akci nebo akce, které se mají u!ivatelsk!mi událostmi spou"t t.

Zav "ené znaky a sí  návrhu nejsou v interaktivních sestavách k dispozici.

Typy interaktivních sestav

Existují t i typy interaktivních sestav:

• Prezenta ní sestavy: Interaktivní sestava, ze které je mo!no exportováním vytvo it soubor
SWF. V této sestav  se p ipravují prezentace SWF.

• Sestava tla ítka: Interaktivní sestava, ve které m !ete vytvo it vícestavové tla ítko. Více
informací o objektech tla ítko viz. "Práce s objektem tla ítko.".

• Sestava z posloupnosti obrázk : Interaktivní sestava, ve které m !ete vytvo it sekvenci obrázk ,
kterou lze p ehrát v objektu animace. Více informací o objektech animace viz. "Práce s
objektem animace.".

Typy objekt 

Objekt je polo!kou dokumentu QuarkXPress (podobn  jako text nebo obrázkov! ráme ek),
kterému je p i azen název a typ objektu. Pokud neprom níte polo!ku dokumentu
QuarkXPress na objekt, z stává jednodu"e sou ástí pozadí. Existuje 10 druh  objekt :

• Základní objekt: Polo!ka dokumentu QuarkXPress (nap íklad obrázkov! ráme ek, textov!
ráme ek nebo linka) nebo pojmenovaná skupina polo!ek. Základní objekty samy o sob 
ned laní nic zvlá"tního, ale pomocí akcí je m !ete skr!t, zobrazit nebo p esunout. Základní
objekty také mohou reagovat na u!ivatelské události.

• Objekt tla ítko:Objekt obsahující vícestavové tla ítko: Tla ítka m !ete vytvo it pomocí sestavy
tla ítka.

• Objekt animace: Objekt, kter! se m !e pohybovat podél cesty, obsahuje posloupnost obrázk ,
nebo obsahuje posloupnost obrázk  a pohybuje se podél cesty. Posloupnost obrázk  se
vytvá í pomocí interaktivní sestavy typu "Sestava z posloupnosti obrázk ".

• Video objekt: Ráme ek, kter! obsahuje video.

• Objekt SWF: Ráme ek, kter! obsahuje importovanou prezentaci SWF.

• Objekt textov! ráme ek: Pravoúhl! ráme ek obsahující text, kter! lze vybrat. Objekt seznam
je zvlá"tní druh objektu textov! ráme ek, kter! u!ivateli dovolí vybrat ka!d!  áde jako
odd lenou polo!ku.

• Objekt nabídka: Ráme ek, kter! u!ivateli dovolí vybrat si ze seznamu mo!ností. Objekt
nabídková li!ta je objekt nabídka, kter! se zobrazuje jako vodorovn! seznam nabídek. Objekt
místní nabídka je objekt nabídka, kter! se zobrazuje jako rozbalovací nabídka.

• Objekt okno: Objekt, kter! m !e b!t zobrazen nebo skryt ve svém vlastním okn , jako je
nap íklad dialogové okno nebo paleta. Není omezen na okno prezentace.
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• Skupina tla ítek: Seskupení dvoustavov!ch tla ítek (zapnuto/vypnuto), které funguje jako
skupina p epína  . Pokud u!ivatel zapne jedno z tla ítek skupiny p epína  , v"echna ostatní
tla ítka skupiny se vypnou.

Ka!d! z objekt  je navr!en k provád ní specifické  innosti, tudí! karta Objekt na palet 
Ovládání m ní sv j obsah podle druhu zvoleného objektu.

Interaktivní sestavy v akci

P edstavme si, !e Brad zodpovídá za publicitu hudební skupiny. Skupina plánuje turné,
jeho! harmonogram se stále m ní. Brad musí zajistit, aby skupina m la:

• Skv l! web s SWF, kde se zobrazuje nejaktuáln j"í harmonogram turné.

• Skv l! HTML web obsahující i nejaktuáln j"í harmonogram turné pro fanou"ky, kter!
nemají p ehráva  Flash.

• Seznam adres, na které se periodicky odesílá ti"t n! letá ek s aktuálním harmonogramem
turné.

Brad tedy nejd íve vy e"í grafick! vzhled materiál  skupiny, pak p ipraví letá ek jako tiskovou
sestavu projektu QuarkXPress a importuje do n j aktuální harmonogram turné.

Standardní tisková sestava v programu QuarkXPress.

Po dokon ení letá ku p íkazem Sestava > Kopie zduplikuje ve stejném projektu jeho obsah
do sestavy pro web. Nyní Brad m !e ve stejném souboru p ipravit HTML verzi stránky.
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Sestava pro web vytvo ená kopírováním sestavy pro tisk.

Nyní zkopíruje sestavu pro web do interaktivní sestavy, op t p íkazem Sestava > Kopie.

Interaktivitu p idá Brad nap íklad pohybem obrázku kytary z pravé strany v okam!iku, kdy
u!ivatel otev e prezentaci SWF. To provede následujícími kroky:

• P idá  ervenou linku, kter! poslou!í jako cesta, podél které se kytara bude pohybovat.
Prost ednictvím palety Ovládání z ní vytvo í základní objekt a nazve ji "CestaKytary". V
nabídce Mo"nosti zvolí Na za átku skryto (u!ivatel tedy linku nebude vid t).

• Dále vybere obrázek kytary a pomocí palety Ovládání z n j vytvo í objekt animace
pojmenovan! "KytaraVPohybu". Aby stanovil, !e se má pohybovat podél  ervené linky,
zvolí Polo"ka na cest  z rozevírací nabídky Zobrazit jako, pak vybere CestaKytary ( ervená
linka) v nabídce Cesta. Aby stanovil rychlost pohybu, zadá 4 do polí ka Rychlost.
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K p evedení polo!ky na objekt animace slou!í list Objekt.

Aby se animace p ehrála, ud lá Brad je"t  dv  v ci:

1 Vytvo í skript, kter! p ehraje animaci.

Skripty se vytvá ejí na listu Skripty.

2 Prová!e skript s první stránkou prezentace tak, !e se spustí p i zobrazení stránky. K provázání
slou!í rozevírací nabídka Vstupní skript, ve které se zvolí název skriptu.
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Na listu Stránka se p i azují skripty ke stránkám.

Dále Brad p idá tla ítko, kter!m se v novém okn  otev e HTML stránka mana!era skupiny.
Tla ítko vytvo í tak, !e nakreslí obrázkov! ráme ek, nazve ho "Tla ítkoWebu", zvolí Tla ítko
v rozevírací nabídce Typ objektu a potom zvolí Nov! z rozevírací nabídky Tla ítko. Tím
se vytvo í sestava tla ítka, obsahující  ty i stránky. Na t chto stránkách Brad p ipraví  ty i
stavy objektu tla ítko. V"imn te si, !e si vysta íme s nástroji programu QuarkXPress. R zn!mi
stavy tla ítka poskytne Brad u!ivatel m zp tnou vazbu: pokud má ka!d! stav tla ítka jin!
obrázek, zm ní se jeho vzhled podle toho, zda je nestisknuté, stisknuté, povolené nebo
zakázané.

Paleta Vzhled stránky zobrazuje stavy vytvá eného tla ítka.
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Nyní Brad nastaví tla ítko. Proto p epne zp t do prezenta ní sestavy a nastaví tla ítko tak,
aby otevíralo web skupiny. Objektu tla ítka p idá akci Otev ít URL k u!ivatelské události
Uvolnit tla ítko my!i.

Události se ke stav m tla ítka p i azují na listu Událost.

Brad je"t  p idá do prezentace animované logo. Aby vytvo il posloupnost obrázk , nakreslí
obrázkov! ráme ek, nazve jej "AnimovaneLogo", zvolí Animace v rozevírací nabídce Typ
objektu, vybere Posloupnost v ráme ku v rozevírací nabídce Zobrazit jako a kone n  zvolí
Nov! v nabídce Posloupnost. Tak se vytvo í sestava posloupnost obrázk . Brad do této
sestavy p idá 10 stránek a pak p ipraví 11 snímk  animace vlo!ením jednoho snímku na
stránku.
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Paleta Vzhled stránky poskytuje náhled snímk  z posloupnosti obrázk .

P ehrávání animace si zajistí p idáním P ehrát animaci ke stejnému skriptu, jak! pou!il
pro spu"t ní animace "KytaraVPohybu".

Stránka SWF pro turné skupiny je nyní p ipravena, zvolí Soubor > Export > Exportování
Macromedia Flash, nastaví volby a exportuje prezentaci ve formátu SWF.

Dialog Exportování Macromedia Flash umo! uje nastavit parametry exportu.
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V"echny t i varianty stránky (pro tisk, pro web a interaktivní) nyní vypadají tak, jak mají
a sta í u! jen v palet  Sdílen! obsah synchronizovat harmonogram turné. Pak Brad vytiskne
sestavu pro tisk, vyexportuje sestavu pro web do HTML a vyexportuje interaktivní sestavu
do formátu SWF.

O t!den pozd ji p ijde nová verze harmonogramu turné. Brad otev e projekt a zadá nov!
harmonogram do sestavy pro tisk. Pokud si zobrazí v"echny t i sestavy, tak m !e
bezprost edn  pozorovat, !e se aktualizují i zb!vající dv .

Schopnost programu QuarkXPress zobrazit více sestav umo! uje sledovat sou asn  zm ny,
probíhající i v sestav  pro tisk a v interaktivní sestav .

Te  u! sta í jen znovu vyexportovat sestavu pro web a interaktivní sestavu. A samoz ejm 
také vytisknout novou verzi letá ku.

Stavební kameny interaktivní sestavy

Exportu prezenta ní sestavy do formátu SWF p edchází vytvo ení této sestavy i jejích
interaktivních objekt . Následující text popisuje vytvo ení prezenta ní sestavy a také to,
jak ji vybavit tla ítky, animacemi, soubory SWF a filmy.

Vytvo ení prezenta ní sestavy

Prezenta ní sestava je interaktivní sestava, kterou je mo!né exportovat do formátu SWF.
Postup vytvo ení prezenta ní sestavy:
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1 Vytvo te interaktivní sestavu:

• Pro vytvo ení prezenta ní sestavy jako první sestavy v projektu zvolte Soubor >  Nov! >
Projekt.

• Pro vytvo ení prezenta ní sestavy jako sestavy v existujícím projektu otev ete projekt a
zvolte Sestava > Nová.

• Chcete-li vytvo it prezenta ní sestavu, která je zalo!ená na existující sestav , otev ete sestavu
a zvolte Sestava > Kopie.

Zobrazí se dialogové okno Nov! projekt, Nová sestava nebo Kopírovat sestavu (v"echna
jsou v podstat  stejná).

Dialogové okno Nov! projekt slou!í k vytvo ení prezenta ní sestavy.

2 V rozevírací nabídce Typ sestavy zvolte Interaktivní.

3 V rozevírací nabídce Typ interaktivity zvolte Prezentace.

4 Velikost exportované prezentace se ur uje pomocí rozevírací nabídky Rozm ry nebo m !ete
zadat vlastní "í ku a v!"ku do polí #í ka a V!!ka.

5 Barva pozadí exportované prezentace se nastavuje v rozevírací nabídce Barva pozadí.

Vytvo ení objektu

Objekt je polo!ka, která dostala název a typ prost ednictvím palety Ovládání. Polo!ka m !e
vykazovat interaktivitu teprve poté, co z ní vytvo íte objekt. Postup vytvo ení objektu v
prezenta ní sestav :

1 V palet  Ovládání klepn te na kartu Objekt.

2 Nakreslete nebo vyberte polo!ku, v závislosti na typu objektu, kter! hodláte vytvo it:
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• Základní objekt: Nakreslete nebo vyberte obrázkov! ráme ek, textov! ráme ek, ráme ek bez
obsahu (Objekt > Obsah >  Není), linku, textovou cestu, tabulku nebo skupinu polo!ek.

• Objekt tla ítko: Nakreslete nebo vyberte obrázkov! ráme ek.

• Objekt animace: Nakreslete nebo vyberte obrázkov! ráme ek, textov! ráme ek, ráme ek bez
obsahu, linku, textovou cestu, tabulku nebo skupinu polo!ek.

• Objekt video: Nakreslete nebo vyberte obrázkov! ráme ek.

• Objekt SWF: Nakreslete nebo vyberte obrázkov! ráme ek.

• Objekt textov! ráme ek: Nakreslete nebo vyberte textov! ráme ek.

• Objekt nabídka: Nakreslete obrázkov! nebo textov! ráme ek.

• Objekt okno: Nakreslete nebo vyberte obrázkov! ráme ek, textov! ráme ek, ráme ek bez
obsahu nebo tabulku.

• Objekt skupina: Nakreslete nebo vyberte skupinu polo!ek.

3 Do pole Název objektu zadejte název objektu.

Skripty a akce pracují s objekty prost ednictvím jejich názv , tak!e název objektu na stránce
musí b!t jednozna né.

U názv  objekt  nezále!í na velikosti písmen. Proto nap íklad m !ete objekt, pojmenovan!
"StartButton", pou!ívat ve v!razu pod názvem "startbutton". Více informací o v!razech
najdete v  ásti "Práce s v!razy."

4 Typ objektu, kter! se má vytvo it, se vybírá z rozevírací nabídky Typ objektu.

5 Na kart  Objekt jsou dal"í ovládací prvky ur ené k nastavení objektu.

Nastavení objektu SWF

Objekt SWF je objekt, kter! obsahuje importovan! soubor SWF. Postup nastavení objektu
SWF:

1 Vytvo te objekt SWF postupem, popsan!m v kapitole "Vytvo ení objektu". Ujist te se, !e
objekt SWF je vybrán.

2 Pro ur ení souboru SWF, kter! se má v objektu SWF p ehrát, zvolte v rozevírací nabídce
SWF n kterou z mo!ností:

• Chcete-li importovat soubor, zvolte Jiné.

• Soubor SWF, kter! je u! v aktivním projektu pou!íván, m !ete zvolit na základ  názvu
souboru.

• Pro vlo!ení cesty k souboru SWF v dob  spu"t ní prezentace (soubor je"t  nemusí b!t k
dispozici) zvolte Externí. Tato mo!nost má v!hodu v men"í velikosti exportovaného
projektu, ale zvy"uje riziko poru"en!ch odkaz .
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3 Zvolíte-li polo!ku Externí z rozevírací nabídky SWF, otev e se dialogové okno Externí
soubor.

V dialogovém okn  Externí soubor zadejte cestu k souboru.

Cesta se zadává n kter!m z následujících zp sob :

• Odkazujete-li na soubor z místního systému soubor , zvolte polo!ku Soubor v rozevírací
nabídce Typ a do pole Cesta zadejte cestu k souboru. M !ete bu  zadat cestu, nebo
vyhledáním zadat umíst ní souboru.

• Pou!íváte-li soubor z internetu, zvolte polo!ku URL v rozevírací nabídce Typ a do pole
URL zadejte URL souboru.

• Pokud chcete odkazovat na soubor z místního systému soubor  cestou, vytvo enou pomocí
v!razu, zvolte polo!ku Souborov! v!raz z rozevírací nabídky Typ a potom bu  zadejte

v!raz do pole V!raz, nebo klepnutím na tla ítko  otev ete okno Editor v!raz .

• Pokud chcete odkazovat na soubor z internetu adresou URL, vytvo enou pomocí v!razu,
zvolte polo!ku Souborov! v!raz z rozevírací nabídky Typ a potom bu  zadejte v!raz do

pole V!raz, nebo klepnutím na tla ítko  otev ete okno Editor v!raz .

4 Dodate ná nastavení objektu SWF lze provést volbami z rozevírací nabídky Mo"nosti:

• Objekt m !e b!t skryt a! do v!skytu akce Ukázat: zvolte Na za átku skryto.

• Zm nám objektu a! do v!skytu povolovací akce Povolit m !ete zabránit volbou Na za átku
zakázáno.

• Chcete-li zachovat stav objektu i poté, co se zobrazí jiná stránka prezentace, zvolte Zachovat
stav p i vstupu na stránku.

• Má-li se soubor opakovan  p ehrávat, zvolte Cyklus.

• Má-li se soubor opakovan  p ehrávat od za átku do konce a potom od konce k za átku,
zvolte Cyklus tam a zp t.

Mo!nost Cyklus tam a zp t není dostupná pro objekty video.

5 Chcete-li zadat po áte ní pozici objektu na stránce, zvolte n kterou z polo!ek rozevírací
nabídky Po áte ní pozice:

• Má-li se objekt zobrazit na svém aktuálním míst  stránky, zvolte V!chozí.
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• Má-li b!t na za átku objekt na n které z pracovních ploch, zvolte Naho e, Vlevo, Dole
nebo Vpravo.

6 Rychlost p ehrávání souboru se zadává v poli Rychlost p ehrávání; volbou V!chozí se
pou!ije rychlost ulo!ená v souboru SWF.

Nastavení objektu video

Objekt video je objekt, kter! obsahuje film. Postup nastavení objektu video:

1 Vytvo te objekt video postupem, popsan!m v kapitole "Vytvo ení objektu". Ujist te se, !e je
objekt video vybrán.

2 Pro stanovení, kter! film se má p ehrávat, zvolte n kterou z mo!ností rozevírací nabídky
Video:

• Chcete-li importovat soubor AVI nebo MOV, zvolte Jiné.

• Soubor filmu, kter! je u! v aktivním projektu pou!íván, m !ete zvolit na základ  názvu
souboru.

• Pro vlo!ení cesty k souboru FLV v dob  spu"t ní prezentace (soubor je"t  nemusí b!t k
dispozici) zvolte Externí.

Zvolíte-li External, m !ete v objektu video odkazovat pouze na soubory FLV. Chcete-li
odkazovat na externí soubor SWF, nastavte Typ objektu na SWF.

3 Zvolíte-li polo!ku Externí z rozevírací nabídky Video, otev e se dialogové okno Externí
soubor.

V dialogovém okn  Externí soubor zadejte cestu k souboru.

Cesta se zadává n kter!m z následujících zp sob :

• Odkazujete-li na soubor z místního systému soubor , zvolte polo!ku Soubor v rozevírací
nabídce Typ a do pole Cesta zadejte cestu k souboru. M !ete bu  zadat cestu, nebo
vyhledáním zadat umíst ní souboru.

• Pou!íváte-li soubor z internetu, zvolte polo!ku URL v rozevírací nabídce Typ a do pole
URL zadejte URL souboru.

• Pokud chcete odkazovat na soubor z místního systému soubor  cestou, vytvo enou pomocí
v!razu, zvolte polo!ku Souborov! v!raz z rozevírací nabídky Typ a potom bu  zadejte

v!raz do pole V!raz, nebo klepnutím na tla ítko  otev ete okno Editor v!raz .
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• Pokud chcete odkazovat na soubor z internetu adresou URL, vytvo enou pomocí v!razu,
zvolte polo!ku Souborov! v!raz z rozevírací nabídky Typ a potom bu  zadejte v!raz do

pole V!raz, nebo klepnutím na tla ítko  otev ete okno Editor v!raz .

4 Formát, do kterého se má film p evést p i exportu, se ur uje v rozevírací nabídce Typ videa.

• SWF: P i exportu se film p evede do formátu SWF-Video. Poznámka: program Flash Player
6 m !e p ehrávat pouze SWF-Video.

• FLV: P i exportu se film p evede do formátu FLV. Pro tento formát je vy!adován program
Flash Player 7 nebo nov j"í.

5 Dodate ná nastavení objektu video lze provést volbami z rozevírací nabídky Mo"nosti:

• Objekt m !e b!t skryt a! do v!skytu akce Ukázat: zvolte Na za átku skryto.

• Zm nám objektu a! do v!skytu povolovací akce Povolit m !ete zabránit volbou Na za átku
zakázáno.

• Chcete-li zachovat stav objektu i poté, co se zobrazí jiná stránka prezentace, zvolte Zachovat
stav p i vstupu na stránku.

• Má-li se soubor opakovan  p ehrávat, zvolte Cyklus.

6 Chcete-li zadat po áte ní pozici objektu na stránce, zvolte n kterou z polo!ek rozevírací
nabídky Po áte ní pozice:

• Má-li se objekt zobrazit na svém aktuálním míst  stránky, zvolte V!chozí.

• Má-li b!t na za átku objekt na n které z pracovních ploch, zvolte Naho e, Vlevo, Dole
nebo Vpravo.

7 Dodate ná nastaveni:

• Chcete-li, aby se film po klepnutí p ehrával nebo pozastavil, za"krtn te Klepnutím
p ehrát/pozastavit.

• Chcete-li zadat roz"í ené mo!nosti exportu videa a zvuku z filmu, klepn te na Nastavení
exportu.

Po nastavení objektu video je nutné k jeho p ehrávání pou!ít akci, jinak se zobrazí pouze
první snímek videa.

Práce s objektem animace.

V prezenta ních sestavách jsou k dispozici dva druhy animací:

• Interaktivní objekt pohybující se po cest : To m !e b!t nap íklad logo nebo jin! prvek,
kter! se pohybuje po obrazovce. K vytvo ení takového typu animace pot ebujete dv  v ci:
Objekt animace, kter! obsahuje objekt, jen! se má pohybovat podél cesty, a jin! objekt,
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kter! definuje cestu pohybu. Animovan!m objektem m !e b!t vícemén  cokoliv, objektem
cesty m !e b!t linka nebo ráme ek jakéhokoliv tvaru.

• Posloupnost obrázk  v ráme ku : P íklady: otá ející se kolo, blikající znak, spu"t né p es!pací
hodiny. K vytvo ení tohoto druhu animace musíte vytvo it sestavu z posloupnosti obrázk ,
co! je zvlá"tní typ interaktivní sestavy, ve které ka!dá stránka reprezentuje snímek
animované posloupnosti. Snímky na ka!dé stránce m !ete nakreslit v programu QuarkXPress
ru n , importovat snímky jako obrázky, nebo pou!ít kombinaci t chto postup . více
informací o posloupnostech obrázk  uvádí kapitola "Vytvo ení posloupnosti obrázk ".

Oba druhy animací lze kombinovat, tak!e m !ete vytvo it posloupnost obrázk  v ráme ku,
kter! se pohybuje podél cesty. Kup íkladu posloupnost obrázk  zobrazujících otá ející se
globus se m !e pohybovat po kruhové cest .

Je d le!ité poznamenat, !e anima ní objekt v exportovaném projektu nebude d lat nic,
pokud ke spu"t ní animace nepou!ijete mo!nost Klepnutím p ehrát/pozastavit nebo akci
P ehrát animaci.

Nastavení objektu animace
Postup nastavení objektu animace:

1 Vytvo te objekt animace postupem, popsan!m v kapitole "Vytvo ení objektu". Ujist te se, !e
je objekt animace vybrán.

2 Zvolte typ animace v rozevírací nabídce Zobrazit jako:

• Polo"ka na cest : Objekt, kter! se posunuje po cest .

• Posloupnost v ráme ku: Ráme ek obsahující posloupnost obrázk .

• Posloupnost na cest : Ráme ek, kter! obsahuje posloupnost obrázk  a pohybuje se po cest .

3 Pro zadání p ehrávané posloupnosti obrázk  (pokud existuje), zvolte n kterou z mo!ností
v rozevírací nabídce Posloupnost.

• Název sestavy: Chcete-li pou!ít posloupnost obrázk  ve stejném projektu, zadejte název
sestavy posloupnosti obrázk , která obsahuje posloupnost obrázk .

• Nov!: Tuto mo!nost zvolte, chcete-li vytvo it sestavu posloupnosti obrázk  ve stejném
projektu.

• Upravit: Tuto mo!nost zvolte, chcete-li vytvo it sestavu posloupnosti obrázk  ve stejném
projektu a p ejít do této sestavy kv li opravování.

• Zvolit externí soubor: Tuto mo!nost zvolte, chcete-li vytvo it sestavu posloupnosti obrázk 
v odd leném projektu programu QuarkXPress.

4 Rychlost p ehrávání posloupnosti obrázk  se zadává v poli Rychlost  p ehrávání. Jako
v!chozí rychlost se pou!ívá v!chozí rychlost posloupnosti obrázk .
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5 Cesta, podél které se pohybuje ráme ek obsahující posloupnost obrázk , ze ur uje volbou
v rozevírací nabídce Cesta. Jako cestu lze pou!ít libovoln! pojmenovan! ráme ek nebo
objekt zalo!en! na lince.

6 Nastavení pohybu objektu podél cesty lze provést volbami z rozevírací nabídky Mo"nosti:

• Pokud se má objekt animace opakovan  pohybovat od po áte ního ke koncovému bodu
cesty, zvolte Cyklus.

• Má-li se objekt animace opakovan  pohybovat od po áte ního ke koncovému bodu cesty
a potom od koncového zp t k po áte nímu bodu, zvolte Cyklus tam a zp t.

• Objekt animace m !e b!t skryt a! do v!skytu akce Ukázat: zvolte Na za átku skryto.

• Objekt animace se m !e skr!t po ukon ení p ehrávání - zvolte Skr!t na konci.

• Chcete-li zachovat stav objektu animace v okam!iku opu"t ní stránky a nového vstupu na
stránku, zvolte Zachovat stav p i vstupu na stránku.

• Chcete-li koncovému u!ivateli zabránit za za átku v ovládání objektu, zvolte Na za átku
zakázáno.

7 Chcete-li, aby se animace po klepnutí p ehrávala nebo pozastavila, za"krtn te Klepnutím
p ehrát/pozastavit.

8 Rychlost pohybu objektu animace podél cesty se zadává v poli Rychlost; pou!ité jednotky
zvolte v rozevírací nabídce.

9 Po!adujete-li, aby se p i spu"t ní animace p ehrál zvuk, zvolte n kterou z mo!ností rozevírací
nabídky Zvuk:

• Chcete-li zvukov! soubor importovat, zvolte Jiné z rozevírací nabídky Zvuk.

• Zvukov! soubor, kter! je u! v aktivním projektu pou!íván, m !ete zvolit na základ  názvu
souboru zvuku.

• Pro vlo!ení cesty ke zvukovému souboru v dob  spu"t ní prezentace (soubor je"t  nemusí
b!t k dispozici) zvolte Externí.

M !ete odkazovat pouze na externí zvukové soubory ve formátu MP3 nebo WAV.

10 Pokud se má zvuk b hem p ehrávání animace spojit  opakovat, za"krtn te Cyklus.

11 Zvolíte-li polo!ku Externí z rozevírací nabídky Zvuk, otev e se dialogové okno Externí
soubor.
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V dialogovém okn  Externí soubor zadejte cestu k souboru.

Cesta se zadává n kter!m z následujících zp sob :

• Odkazujete-li na soubor z místního systému soubor , zvolte polo!ku Soubor v rozevírací
nabídce Typ a do pole Cesta zadejte cestu k souboru.

• Pou!íváte-li soubor z internetu, zvolte polo!ku URL v rozevírací nabídce Typ a do pole
URL zadejte URL souboru.

• Pokud chcete odkazovat na soubor z místního systému soubor  cestou, vytvo enou pomocí
v!razu, zvolte polo!ku Souborov! v!raz z rozevírací nabídky Typ a potom bu  zadejte

v!raz do pole V!raz, nebo klepnutím na tla ítko  otev ete okno Editor v!raz .

• Pokud chcete odkazovat na soubor z internetu adresou URL, vytvo enou pomocí v!razu,
zvolte polo!ku Souborov! v!raz z rozevírací nabídky Typ a potom bu  zadejte v!raz do

pole V!raz, nebo klepnutím na tla ítko  otev ete okno Editor v!raz .

12 Chcete-li zadat po áte ní bod a sm r ráme ku obsahujícího posloupnost obrázk , klepn te
na Nastavit. Otev e se dialogové okno Po áte ní bod animace.

Dialogové okno Po áte ní bod animace umo! uje zadat po áte ní bod a sm r objektu nebo
posloupnosti na cest .

Po áte ní bod ráme ku obsahujícího posloupnost obrázk  se zadá jedním klepnutím kdekoliv
na cest . Chcete-li zm nit po áte ní sm r pohybu ráme ku, klepn te na Zm nit sm r. Pokud
jste hotovi, klepn te na OK.

Po nastavení anima ního objektu je nutné k jeho animování pou!ít akci.
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Vytvo ení posloupnosti obrázk 
Chcete-li vytvo it objekt animace, kter! obsahuje posloupnost obrázk  (Posloupnost v
ráme ku nebo Posloupnost na cest ), musíte nejd íve vytvo it sestavu posloupnosti obrázk .
Sestava posloupnosti obrázk  je zvlá"tní druh interaktivní sestavy, u které se pro ka!d!
snímek posloupnosti obrázk  vytvá í odd lená stránka.

Postup vytvo ení sestavy posloupnosti obrázk :

1 Vytvo te objekt animace postupem, popsan!m v kapitole "Vytvo ení objektu". Ujist te se, !e
je objekt animace vybrán.

2 To, !e chcete pou!ít posloupnost obrázk , se ur í volbou Posloupnost v ráme ku nebo
Posloupnost na cest  v rozevírací nabídce Zobrazit jako.

3 Sestavu posloupnost obrázk  vytvo íte volbou Nov! z rozevírací nabídky Posloupnost.
Otev e se dialogové okno Nová interaktivní sestava.

4 Dejte sestav  název a do pole Rychlost p ehrávání zadejte hodnotu. Klepn te na OK. (#í ka
a V!!ka se automaticky zkopírují z objektu animace.)

5 Ujist te se, !e je za"krtnuto Okno > Vzhled stránky. Paleta Vzhled stránky zobrazuje pro
ka!d! snímek posloupnosti obrázk  jednu stránku.

Paleta Vzhled stránky (Okno > Vzhled stránky) dává p ístup ke ka!dému ze snímk  v
posloupnosti obrázk .

6 Vyberte první snímek posloupnosti obrázk  poklepáním na stránku v palet  Vzhled stránky
a nakreslete první snímek nástroji pro vzhled stránky programu QuarkXPress, nebo
nakreslete obrázkov! ráme ek a naimportujte první snímek existující posloupnosti obrázk .
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7 Druh! snímek animace vytvo íte pomocí Control+klepnutí/klepnutí prav!m na stránku
v palet  Vzhled stránky a volbou Vlo"it stránky. Otev e se dialogové okno Vlo"it stránky.

8 Zadejte  íslo 1 do pole Vlo"it dialogového okna Vlo"it stránky a klepn te na OK. V palet 
Vzhled stránky se zobrazí druhá stránka.

9 Kopírováním a vlo!ením obsahu z první stránky do druhé docílíte toho, !e oba snímky
budou toto!né. Mezi snímky m !ete p echázet pomocí palety Vzhled stránky.

10 Zaktualizujte obsah nového snímku, aby se snímek vytvo il.

11 P edchozí  ty i kroky opakujte, dokud nemáte hotovy v"echny snímky.

12 A! skon íte, p epn te zp t do prezenta ní sestavy pomocí karet sestav dole v okn  nebo
volbou Sestava > P ejít na stránku.

Sestavu posloupnost obrázk  také m !ete vytvo it stejn!m postupem, jak!m se vytvá í
prezenta ní sestava - volbou Soubor > Nov! > Projekt nebo Sestava >  Nov!. Obvykle se
v"ak sestava posloupnosti obrázk  vytvá í d íve uveden!m postupem. Tento postup zajistí
automatické p evzetí velikosti ráme ku pro novou sestavu posloupnosti obrázk .

Sestavu posloupnost obrázk  nelze odstranit, pokud nezru"íte její synchronizaci. Zru"ení
synchronizace sestavy posloupnost obrázk  se provede v!b rem sestavy v palet  Sdílen!

obsah a klepnutím na tla ítko Smazat .

Práce s objektem tla ítko.

V prezenta ních sestavách jsou k dispozici dva typy objektu tla ítko:

• Interaktivní objekt pou"ívající chování tla ítka: Tém   ka!d! typ interaktivního objektu
pou!ívá u!ivatelské události, jako je Stisk tla ítka my!i (tla ítko my"i klepnulo na objekt),
Uvoln ní tla ítka my!i  (tla ítko my"i bylo uvoln no na objektu) a Poklepání (tla ítko my"i
poklepalo na objekt). Pokud t mto u!ivatelsk!m událostem p i adíme akce, m !eme prom nit
tém   cokoliv na tla ítko.

• Objekt tla ítko obsahující vícestavové tla ítko: Vícestavové tla ítko je tla ítko, které p i
klepnutí m ní sv j vzhled. Tím, !e má tla ítko r zn! vzhled ve stavech zapnuto a vypnuto,
je docíleno vizuální zp tné vazby k u!ivateli. Chcete-li vícestavové tla ítko pou!ívat, musíte
nejd íve nakreslit r zné stavy tla ítka (nebo je importovat jako obrázky) ve speciálním typu
interaktivní sestavy, zvaném sestava tla ítka.

M !ete také seskupit více dvoustavov!ch (zapnuto/vypnuto) tla ítek a vytvo it tak skupinu
tla ítek, u které m !e b!t v daném okam!iku pouze jedno tla ítko ve stavu zapnuto. To je
u!ite né v situacích, kdy chcete u!ivateli zú!it v!b r na n kolik vzájemn  se vylu ujících
mo!ností.
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Vytvo ení vícestavového tla ítka
P ed vytvo ením vícestavového tla ítka musíte nejd íve vytvo it sestavu tla ítka. Sestava
tla ítka je speciální druh interaktivní sestavy, kter! má pro ka!d! stav vícestavového tla ítka
jednu stránku.

M !ete vytvo it následující typy vícestavov!ch tla ítek:

• Jednoduché: Jednoduché tla ítko je v!dy bu  naho e, nebo dole. Jednoduchá tla ítka jsou
vhodná pro spou"t ní jednoduch!ch akcí (nap íklad p ehrání filmu).

• Jednoduché se zákazem: Jednoduché se zákazem je jednoduché tla ítko, ke kterému je
p idán stav zvan! "zakázáno".

• Zapnuto/vypnuto: Tla ítko zapnuto/vypnuto pracuje jako p epína ; ka!d!m klepnutím
se p epne mezi stavy zapnuto a vypnuto.

• Zapnuto/vypnuto se zákazem: Tla ítko zapnuto/vypnuto se zákazem je tla ítko
zapnuto/vypnuto, ke kterému je p idán stav "zakázáno".

Vícestavové tla ítko m !e mít v r zn!ch kombinacích tyto stavy:

• Naho e: Koncov! u!ivatel na tla ítko neklepnul.

• Nad: Ukazatel my"i je nad tla ítkem, ale koncov! u!ivatel je"t  neklepnul my"í.

• Dole: Koncov! u!ivatel klepnul na tla ítko, a to je je"t  dole.

• Zásah: Definuje interaktivní oblast tla ítka. Tento stav se nezobrazuje, pouze poskytuje
informaci o tom, kde je na tla ítko mo!né klepnout a kde ne. Tento stav si p edstavte jako
"masku tla ítka". Pokud tento stav ponecháte prázdn!, tla ítko nebude fungovat.

• Zakázáno: Na tla ítko nelze klepnout.

Proto!e na tla ítko zapnuto/vypnuto m !ete klepnout v jeho stavu "Naho e" i "Dole", má
tla ítko zapnuto/vypnuto dva stavy "zapnuto" (zapnuto-naho e, zapnuto-dole) a dva stavy
"vypnuto" (vypnuto-naho e, vypnuto-dole). Nicmén  nemusíte vytvá et r zné obrázky pro
ka!d! stav tla ítka, pokud nechcete.

Postup sestavení vícestavového tla ítka v sestav  tla ítka:

1 Vytvo te objekt tla ítko postupem, popsan!m v kapitole "Vytvo ení objektu". Ujist te se, !e
je objekt tla ítko vybrán.

2 Sestavu tla ítko vytvo íte volbou Nov! z rozevírací nabídky Tla ítko. Otev e se dialogové
okno Nová interaktivní sestava.

3 Sestavu pojmenujte a zvolte typ tla ítka v rozevírací nabídce Typ tla ítka. Potom klepn te
na OK. (#í ka a V!!ka se automaticky zkopírují z objektu tla ítko.)

4 Ujist te se, !e je za"krtnuto Okno > Vzhled stránky. Paleta Vzhled stránky zobrazuje pro
ka!d! stav tla ítka jednu stránku.
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Paleta Vzhled stránky (Okno  > Vzhled stránky) dává p ístup ke ka!dému ze stav  tla ítka v
sestav  tla ítka.

5 Vyberte stav tla ítka poklepáním na stránku v palet  Vzhled stránky a nakreslete stav
tla ítka nástroji pro vzhled stránky programu QuarkXPress, nebo nakreslete obrázkov!
ráme ek a naimportujte stav tla ítka jako grafiku.

6 Kopírováním a vlo!ením obsahu jednoho stavu tla ítka do druhého docílíte toho, !e stavy
budou toto!né. Mezi stavy tla ítka m !ete p echázet pomocí palety Vzhled stránky.

7 Zaktualizujte obsah stavu tla ítka.

8 P edchozí t i kroky opakujte, dokud nemáte p ipraveny v"echny stavy tla ítka.

9 Chcete-li stanovit, !e pouze  ást plochy tla ítka bude interaktivní (bude reagovat na tla ítko
my"i), zakreslete takovou oblast pomocí ráme k  do stavu Zásah.

10 A! skon íte, p epn te zp t do prezenta ní sestavy pomocí karet sestav dole v okn  nebo
volbou Sestava  > P ejít na stránku.

Sestavu tla ítka také m !ete vytvo it stejn!m postupem, jak!m se vytvá í prezenta ní sestava
- volbou Soubor > Nov! >  Projekt nebo Sestava >  Nov!. Obvykle se v"ak sestava tla ítka
vytvá í d íve uveden!m postupem. Tento postup zajistí automatické p evzetí velikosti
ráme ku pro novou sestavu tla ítka.

292 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

INTERAKTIVNÍ SESTAVY



Sestavu tla ítka nelze odstranit, pokud nezru"íte její synchronizaci. Zru"ení synchronizace
sestavy tla ítka se provede v!b rem sestavy v palet  Sdílen! obsah a klepnutím na tla ítko

Smazat .

Nastavení objektu tla ítko
Postup nastavení objektu tla ítko:

1 Vytvo te objekt tla ítko postupem, popsan!m v kapitole "Vytvo ení objektu". Ujist te se, !e
je objekt tla ítko vybrán.

2 Pro ur ení, která sestava tla ítko se má pou!ít, zvolte n kterou z mo!ností v rozevírací
nabídce Tla ítko.

• Název sestavy: Chcete-li pou!ít sestavu tla ítko ve stejném projektu, zvolte název sestavy.

• Nov!: Tuto mo!nost zvolte, chcete-li vytvo it sestavu tla ítko ve stejném projektu.

• Upravit: Tuto mo!nost zvolte, chcete-li vytvo it sestavu tla ítko ve stejném projektu a
p ejít do této sestavy kv li opravování.

• Zvolit externí soubor: Tuto mo!nost zvolte, chcete-li vytvo it sestavu tla ítko v odd leném
projektu programu QuarkXPress.

3 Nastavení objektu tla ítko lze provést volbami z rozevírací nabídky Mo"nosti:

• Objekt m !e b!t skryt a! do v!skytu akce Ukázat: zvolte Na za átku skryto.

• Zakázat objekt tla ítko a! do v!skytu povolovací akce Povolit m !ete volbou Na za átku
zakázáno.

• Chcete-li zachovat stav objektu tla ítko v okam!iku opu"t ní stránky a nového vstupu na
stránku, zvolte Zachovat stav p i vstupu na stránku.

• Chcete-li mít tla ítko na za átku zapnuto, za"krtn te Na za átku zapnuto.

4 Chcete-li zadat po áte ní pozici objektu na stránce, zvolte n kterou z polo!ek rozevírací
nabídky Po áte ní pozice:

• Má-li se objekt zobrazit na svém aktuálním míst  stránky, zvolte V!chozí.

• Má-li b!t na za átku objekt na n které z pracovních ploch, zvolte Naho e, Vlevo, Dole
nebo Vpravo.

5 Chcete-li zadat klávesov! p íkaz, kter!m se bude aktivovat jednoduché tla ítko nebo p epínat
stav tla ítka zapnuto/vypnuto resp. zapnuto/vypnuto se zákazem, vlo!te kombinaci kláves
do pole Klávesová zkratka.
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Vytvo ení skupiny tla ítek
Je mo!né seskupit n kolik tla ítek zapnuto/vypnuto (nebo zapnuto/vypnuto se zákazem)
tak, !e budou fungovat jako sada p epína   (zapnutím jednoho tla ítka se ostatní tla ítka
ve skupin  vypnou). Postup vytvo ení skupiny tla ítek:

1 Vytvo te dva nebo více objekt  vícestavové tla ítko typu zapnuto/vypnuto nebo typu
zapnuto/vypnuto se zákazem.

2 Objektov!m nástrojem  vyberte sou asn  v"echny objekty tla ítka (a nic jiného).

3 Vytvo te z objekt  tla ítka skupinu pomocí Objekt > Seskupit.

4 Na kart  Objekt palety Ovládání vyberte Skupina tla ítek v rozevírací nabídce Typ objektu
a do pole Název objektu zadejte název skupiny tla ítek.

Sestavy z posloupnosti obrázk , sestavy tla ítek a sdílen! obsah

Pokud p idáte do prezenta ní sestavy posloupnost obrázk  nebo vícestavové tla ítko, pou!ije
QuarkXPress technologii Composition Zones a umístí do ráme ku prezenta ní sestavy kopii
cílové sestavy z posloupnosti obrázk  respektive sestavu tla ítek.

Sestavy z posloupnosti obrázk  i sestavy tla ítek jsou, stejn  jako v"echny kompozi ní sestavy,
synchronizovány se sv!mi odpovídajícími ráme ky v prezenta ní sestav . V d sledku toho
jsou v"echny sestavy z posloupnosti obrázk  respektive sestavy tla ítek zobrazeny v palet 
Sdílen! obsah. Animace a tla ítka mají své vlastní úchyty ráme k , kter!mi jsou
identifikovány synchronizované polo!ky.

Composition Zones lze pou!ít ke vlo!ení interaktivní sestavy do sestavy pro web a potom
exportováním sestavy pro web vytvo it stránku HTML s vlo!enou prezentací SWF.

Práce s nabídkami

Interaktivní sestavy podporují dva typy nabídek:

• Nabídková li!ta: Posloupnost nabídek uspo ádan!ch vodorovn , se seznamy polo!ek
nabídek zobrazovan!mi z nabídky sm rem dol . Nabídková li"ta m !e obsahovat podnabídky.

• Místní nabídka: Rozevírací nabídka. Také místní nabídky mohou obsahovat podnabídky.

Chcete-li vytvo it libovoln! typ nabídky, musíte nejd íve vytvo it Interaktivní nabídku.
Interaktivní nabídka nemá v programu QuarkXPress !ádné u!ivatelské rozhraní. Jednodu"e
 e eno se jedná o seznam nabídek, podnabídek a polo!ek nabídek, které jsou ulo!eny v
projektu. Pokud vytvá íte interaktivní nabídku, musíte zadat nabídky, polo!ky nabídek,
odd lova e a podnabídky. Ka!dá polo!ka nabídky m !e b!t svázána s Akcí, která ur uje, co
se má stát, kdy! u!ivatel zvolí danou polo!ku nabídky.

Vytvo enou interaktivní nabídku m !ete p i adit jednomu nebo více objekt m nabídky.
Objekt nabídky ur uje, kde se má nabídka zobrazit a jak má vypadat.
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Vytvo ení interaktivní nabídky
P ed vytvo ením objektu nabídka musíte nejd íve vytvo it Interaktivní nabídku. Interaktivní
nabídka je nabídka ulo!ená v projektu, která se zobrazí na obrazovce a! s pou!itím objektu
nabídka.

Interaktivní nabídka m !e obsahovat polo!ky nabídky, podnabídky a odd lova e. Ke ka!dé
polo!ce nabídky i podnabídky m !e b!t p i azena akce (nap íklad propojení na jinou stránku
nebo otev ení URL).

Interaktivní nabídka m !e b!t zobrazena jako nabídková li"ta nebo jako místní nabídka
(rozevírací nabídka).

• Pokud se interaktivní nabídka zobrazuje jako nabídková li"ta, zobrazí se polo!ky nabídky
v horní  ásti li"ty. Podnabídky první úrovn  se zobrazují v rozevíracích nabídkách a ka!dá
dal"í podnabídka se zobrazí jako podnabídka polo!ek nabídky.

• Pokud se interaktivní nabídka zobrazuje jako místní nabídka, zobrazí se polo!ky nabídky
svisle jako polo!ky v rozevíracím seznamu a v!echny podnabídky se zobrazí jako podnabídky
polo!ek nabídky.

Postup vytvo ení interaktivní nabídky:

1 Zvolte Upravit  > Interaktivní nabídky. Otev e se dialogové okno Interaktivní nabídky.

Dialog Interaktivní nabídky umo! uje vytvá et, odstra ovat a kopírovat interaktivní nabídky.

2 Pro vytvo ení interaktivní nabídky klepn te na Nová. Otev e se dialogové okno Úpravy
interaktivní nabídky.
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Karta Vlastnosti nabídky dialogového okna Úpravy interaktivní nabídky umo! uje nastavit
vzhled interaktivní nabídky.

3 Do pole Název nabídky zadejte název nabídky. Tento název budete pou!ívat pro p i azení
interaktivní nabídky k objektu nabídky. Název nabídky se nezobrazuje v exportovan!ch
souborech.

4 Na kart  Vlastnosti nabídky ur ete, jak má nabídka vypadat:

• P i a te p edlohu stylu, odsazení textu a pozadí jak stavu nabídky Normální, tak stavu
Zv!razn n!. (Hodnota Odsazení textu se pou!ívá na v"ech stranách textu.)

• Nastavte "í ku linky a barvu pro Okraj a Odd lova  nabídky.

5 Klepn te na kartu Polo"ky nabídky.
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Karta Polo!ky nabídky dialogového okna Úpravy interaktivní nabídky umo! uje do interaktivní
nabídky p idat polo!ky nabídky, podnabídky a odd lova e.

6 Postup p idání polo!ky nabídky nebo podnabídky:

• Polo!ku nabídky vytvo íte volbou Nabídka tla ítka P idat nabídku . Chcete-li vytvo it
polo!ku nabídky v podnabídce ze seznamu vybrané polo!ky nabídky, zvolte Podnabídka.

• Do pole Název polo"ky zadejte název polo!ky.

• Chcete-li zadat klávesov! p íkaz, kter! bude aktivovat akci této polo!ky nabídky, zadejte
kombinaci kláves do pole Klávesová zkratka.

• Chcete-li polo!ce nabídky p i adit akci, která se provede po vybrání polo!ky koncov!m
u!ivatelem, zvolte takovou akci z rozevírací nabídky Akce.

7 Odd lova  pod polo!ku nabídky vybranou v seznamu se p idá volbou Odd lova .

Nastavení objektu nabídka
Postup nastavení objektu nabídka:

1 Vytvo te objekt nabídka postupem, popsan!m v kapitole "Vytvo ení objektu". Ujist te se, !e
je objekt nabídka vybrán.

2 Chcete-li ur it, jak se má nabídka zobrazovat, zvolte n kterou z mo!ností rozevírací nabídky
Zobrazit jako.

• Nabídková li!ta: Tuto mo!nost zvolte, pokud se má interaktivní nabídka zobrazit v
prezentaci jako vodorovná nabídková li"ta.
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• Místní nabídka: Tuto mo!nost zvolte, pokud se má interaktivní nabídka zobrazit jako
rozbalovací nabídka.

3 Pro ur ení, která interaktivní nabídka se má pou!ít, zvolte n kterou z mo!ností v rozevírací
nabídce Nabídka.

• Název interaktivní nabídky: Pokud se má pou!ít existující interaktivní nabídka, zvolte
její název.

• Nov!: Mo!nost slou!í k vytvo ení interaktivní nabídky.

4 Nastavení nabídky lze provést volbami z rozevírací nabídky Mo"nosti:

• Objekt m !e b!t skryt a! do v!skytu akce Ukázat: zvolte Na za átku skryto.

• Zakázat objekt nabídka a! do v!skytu povolovací akce Povolit m !ete volbou Na za átku
zakázáno.

• Chcete-li zachovat stav objektu nabídka v okam!iku opu"t ní stránky a nového vstupu na
stránku, zvolte Zachovat stav p i vstupu na stránku.

5 Chcete-li upravit interaktivní nabídku vybranou v rozbalovací nabídce Nabídka, klepn te
na Úpravy nabídky.

Nastavení objektu okno

Objekt okno je objekt, kter! se zobrazuje jako okno odd lené od hlavního okna prezentace,
nap íklad jako dialog nebo paleta. Postup nastavení objektu okno:

1 Vytvo te objekt okno postupem, popsan!m v kapitole "Vytvo ení objektu". Ujist te se, !e
objekt okno je vybrán.

2 Zvolte n kterou mo!nost v rozevírací nabídce Zobrazit jako:

• Chcete-li vytvo it okno, které, dokud není zav eno (jako dialog), koncovému u!ivateli
zabrání v p ístup k jin!m okn m nebo v ovládání hlavní prezentace, zvolte Modální okno.

• Chcete-li vytvo it okno, které, pokud je otev eno (jako paleta), koncovému u!ivateli dovolí
p epínání do jin!ch oken i ovládání hlavní prezentace, zvolte Nemodální okno.

3 Vzhled ovládacích prvk  okna se ur uje v rozevírací nabídce Styl.

4 Vyberte polo!ku v rozevíracím nabídce Poloha:

• Pokud se má okno otev ít na míst , kde je umíst no v prezenta ní sestav , zvolte V!chozí.

• Pokud se má okno otev ít ve st edu obrazovky po íta e, zvolte Na st ed obrazovky.

• Pokud se má okno otev ít tak, !e jeho lev! horní roh má stanovené sou adnice vzhledem
k levému hornímu rohu prezenta ního okna, zvolte Absolutní poloha a zadejte hodnoty
do polí Zleva a Shora.
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• Pokud se má okno otev ít ve stejné poloze, jako p i posledním zobrazení, za"krtn te
Zapamatovat pozici.

5 Pokud jste v rozevírací nabídce Zobrazit jako vybrali n co jiného, ne! Podle návrhu, máte
k dispozici je"t  dal"í mo!nosti nastavení vzhledu objektu okno:

• Pokud se má na záhlaví okna objevit název, zadejte jej do pole Název.

• Má-li okno mít tla ítko "zav ít", za"krtn te Zavírací tla ítko.

Nastavení objektu textov! ráme ek

Objekt textov! ráme ek je interaktivní objekt, kter! umo! uje zobrazit a upravovat text.
Objektem textov! ráme ek m !e b!t pouze obdélníkov! textov! ráme ek. Pro objekt textov!
ráme ek m !ete zadat písmo, velikost,  ez, barvu a zarovnání textu.

Pokud textov! ráme ek není objektem, je p eveden na vektory a zobrazuje se v!dy tak, jako
ho vidíte v interaktivní sestav . Pokud v"ak pracujete s objektem textov! ráme ek, je t eba
pro zaji"t ní stejného vzhledu na po íta i koncového u!ivatele vlo!it do prezentace písma
(viz. "Nastavení exportu"). Chcete-li zajistit, aby písmo bylo skute n  vlo!eno, pou!ijte je
alespo  na jeden znak nebo prázdn! odstavec v objektu textov! ráme ek kdekoliv v sestav .
Pokud písmo nevlo!íte, pou!ije se v!chozí písmo.

Postup nastavení objektu textov! ráme ek:

1 Vytvo te objekt textov! ráme ek postupem, popsan!m v kapitole "Vytvo ení objektu". Ujist te
se, !e je objekt textov! ráme ek vybrán.

2 Chcete-li ur it typ objektu textov! ráme ek, zvolte n kterou z mo!ností rozevírací nabídky
Zobrazit jako:

• Jednoduch!: Koncov! u!ivatel m !e vybrat a kopírovat text, ale nem !e text upravovat.

• Editovateln!: Koncov! u!ivatel m !e text v ráme ku upravovat.

• Posouvací: Ráme ek má posuvník. Koncov! u!ivatel m !e vybrat a kopírovat text, ale
nem !e text upravovat.

• Editovateln! a posouvací: Ráme ek má posuvník a koncov! u!ivatel m !e upravovat text
v ráme ku.

• Seznam: Ráme ek má posuvník a obsahuje seznam polo!ek, ka!dá na jedné  ádce. V jednom
okam!iku m !e u!ivatel vybrat jednu z polo!ek v seznamu.

3 Dodate ná nastavení objektu jednoduch! textov! ráme ek lze provést volbami z rozevírací
nabídky Mo"nosti:

• Objekt m !e b!t skryt a! do v!skytu akce Ukázat: zvolte Na za átku skryto.

• Zm nám objektu a! do v!skytu povolovací akce Povolit m !ete zabránit volbou Na za átku
zakázáno.
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• Chcete-li zachovat stav objektu textov! ráme ek v okam!iku opu"t ní stránky a nového
vstupu na stránku, zvolte Zachovat stav p i vstupu na stránku.

• Volbou Chrán no se v"echny znaky v ráme ku zobrazí jako hv zdi ky. Tato mo!nost m !e
b!t u!ite ná u polí, ur en!ch k zadávání hesla.

4 Chcete-li zadat po áte ní pozici objektu na stránce, zvolte n kterou z polo!ek rozevírací
nabídky Po áte ní pozice:

• Má-li se objekt textov! ráme ek zobrazit tak, jak se zobrazuje v prezenta ní sestav , zvolte
V!chozí.

• Má-li b!t na za átku objekt jednoduch! textov! ráme ek na n které z pracovních ploch,
zvolte Naho e, Vlevo, Dole nebo Vpravo.

Práce s p echody

Program QuarkXPress poskytuje n kolik p echodov!ch efekt , které m !ete pou!ívat v
prezentacích. P echody lze nastavit spole n  pro v"echny stránky prezenta ní sestavy, nebo
m !ete nastavit p echody jednotliv!ch stránek a objekt  pomocí akcí a skript .

• Zakrytí: P echod Zakrytí p esune novou stránku p es aktuální stránku nebo skryje objekt
efektem posunutí.

• Odkrytí: P echod Odkrytí odsune aktuální stránku z prezentace a odhalí novou stránku
nebo odhalí objekt efektem posunutí.

• Opona: P echod Opona odhalí objekt nebo novou stránku posunováním podobn , jako
se otevírá a zavírá opona.

• Roztmívání: P echodem Roztmívání se stránka nebo objekt odhalí roztmíváním nebo
skryje stmíváním.

• Zoom: P echodem Zoom se stránka nebo objekt odhalí zv t"ením nebo skryje zmen"ením
ze st edu prezentace.

Nastavení p echod 
P echody lze pro v"echny stránky prezenta ní sestavy nastavit najednou, nebo m !ete
nastavit p echody jednotliv!ch stránek a objekt  pomocí akcí a skript .

Pokud chcete nastavit p echod v"ech stránek Prezentace, zobrazte list Prezentace dialogu
P edvolby (QuarkXPress/Upravit > P edvolby).

Pokud chcete nastavit p echody jednotliv!ch objekt  a stránek, pou!ijte p i nastavování
u!ivatelsk!ch událostí nebo p i vytvá ení skriptu n kterou z následujících akcí. Jakmile si
takovou akci vyberete, zobrazí se na palet  Ovládání ovládací prvky P echody. Pomocí
ovládacích prvk  lze nastavit p echod jako sou ást akce.

• Skr!t objekt

• Zobrazit objekt
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• Zobrazit první stránku

• Zobrazit poslední stránku

• Zobrazit dal"í stránku

• Zobrazit p edchozí stránku

• Zobrazit stránku

• Zp t

Práce se stránkami v interaktivních sestavách

Stránky jsou prostor, ve kterém navrhujte a  ídíte pr b h interaktivní sestavy. Prezenta ní
sestava obsahuje alespo  jednu stránku. Sestava z posloupnosti obrázk  obsahuje jednu
stránku pro ka!d! rám, kter! vytvo íte k animování posloupnosti obrázk . Sestava tla ítka
obsahuje jednu stránku pro ka!d! se stav  tla ítka (jako jsou zapnuto, vypnuto, nahoru,
dol  a podobn ).

Podobn  jako objekty, akce a skripty, jsou stránky podstatnou sou ástí interaktivních sestav.
Nap íklad m !ete:

• P esn   ídit pr b h prezentace nastavením obracení stránek automaticky po uplynutí  asového
intervalu, nebo po stisknutí klávesy a nebo po pou!ití my"i.

• P idávat mezi stránky p echodové efekty, jako je stmívání a roztmívání.

• Automaticky spou"t t skripty p i zobrazení stránky nebo p i jejím opu"t ní.

P idávání stránek do interaktivních sestav
Stránky do prezenta ních sestav a do sestav obrázk  m !ete p idat dv ma zp soby:

• Zvolte Stránka > Vlo"it, zadejte po et vkládan!ch stránek a klepn te na OK.

• Zobrazte paletu Vzhled stránky(Okno > Vzhled stránky), Control+klepnout/prav!m
tla ítkem my"i klepn te na stránku, zadejte po et p idávan!ch stránek a klepn te na OK.

Nastavení stránek
Stránky interaktivních sestav lze nastavit n kolika zp soby:

• Pou"ijte p edvolby pro interaktivní sestavu: V!chozí p echodov! efekt stránky a interval
automatického p echodu stránek interaktivní sestavy nastavíte na listu Prezentace v dialogu
P edvolby (QuarkXPress/Upravit > P edvolby).

• Pou"ijte akce a skripty: Nastavte akce a skripty, aby odkazovaly na stránky va"í prezentace.
Nap íklad m !ete k u!ivatelské události tla ítka p idru!it akci tak, !e stisknutím tla ítka se
zobrazí následující stránka.

• Pou"ijte kartu Stránka: Jednotlivé stránky prezenta ní sestavy lze nastavit na kart  Stránka
v palet  Ovládání. Karta Stránka v palet  Ovládání zobrazuje v"echny stránky sestavy v
po adí  ísel stránek. Seznam stránek lze se adit podle názv  stránek nebo podle podle p edloh
stránek.
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Karta Stránka v palet  Ovládání umo! uje nastavit stránky interaktivní sestavy.

Chcete-li nastavit stránky prezenta ní sestavy prost ednictvím karty Stránka, vyberte
stránku v seznamu stránek. Potom na ní m !ete nastavit:

• Název stránky: Do pole Název stránky zadejte název stránky. Názvy stránek se zobrazují
v seznamu stránek a mohou tam b!t u!ite né. Krom  toho se lze na název stránky odkazovat
z libovolného skriptu.

• Vstupní skript: Zvolte název skriptu z rozevírací nabídky Vstupní skript. Tento skript
bude v prezentaci spu"t n v okam!iku, kdy u!ivatel vstoupí na stránku. Nap íklad lze spustit
skript, kter!m se p i zobrazení stránky provede na obrázku efekt roztmívání.

• V!stupní skript: Zvolte název skriptu z rozevírací nabídky V!stupní skript. Tento skript
bude v prezentaci spu"t n v okam!iku, kdy u!ivatel opustí stránku. M !ete nap íklad spustit
skript, kter! zav e prezentaci v okam!iku, kdy u!ivatel opustí stránku.

• Automatick! p echod: Chcete-li, aby po uplynutí  asového intervalu prezentace
automaticky p e"la na dal"í stránku, nastavte rozevírací nabídku Automatick! p echod.

V!chozí hodnota intervalu automatického p echodu se pro prezentaci nastaví v p edvolbách
Ovládání.

• Popis stránky: Pokud chcete, aby stránka m la popis, zadejte jej do pole Popis stránky.
Popisy stránek mohou b!t u!ite né p i organizování stránek. Krom  toho lze pracovat s
popisem stránky prost ednictvím akcí nebo skript . Nap íklad lze vytvo it skript, kter!
zobrazí popis stránky po stisknutí n jakého tla ítka.

Práce s klávesov!mi p íkazy

Nabídky poskytují jednoduch! a intuitivní zp sob práce s prezentaci. Zku"en j"í u!ivatelé
ale rovn ! o ekávají, !e pro rychl! p ístup k  asto pou!ívan!m p íkaz m budou mít k dispozici
klávesové p íkazy. Karta Klávesy na palet  Ovládání umo! uje vytvo it klávesové p íkazy
pro následující situace:
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• Spustit událost p i azenou klepnutí na tla ítko.

• Spustit událost p i azenou polo!ce nabídky.

• Automaticky spustit konkrétní skript po stisku klávesového p íkazu.

Postup vytvo ení klávesového p íkazu:

1 Klepn te na kartu Klávesy palety Ovládání.

2 Ze seznamu Stránka zvolte n kterou z mo!ností:

• Zvolte V!echny k vytvo ení klávesov!ch p íkaz , které budou provád t skripty bez ohledu
na stránku, na které se koncov! u!ivatel nachází.

• Zvolte název p edlohy stránky; tím se v"echna tla ítka a nabídky z této p edlohy zobrazí v
seznamu vpravo a m !ete vytvo it klávesové p íkazy, které budou vykonávat skripty pouze
pokud se koncov! u!ivatel nachází na stránce vytvo ené ze zvolené p edlohy.

• Zvolte  íslo stránky stránky; tím se v"echna tla ítka a nabídky z této p edlohy zobrazí v
seznamu vpravo a m !ete vytvo it klávesové p íkazy, které budou vykonávat skripty pouze
pokud se koncov! u!ivatel nachází na zvolené stránce.

3 Rozbalovací nabídkou Ukázat m !ete ovlivnit, které objekty se budou zobrazovat v seznamu
vpravo. Chcete-li nap íklad vytvo it klávesov! p íkaz, kter! spustí událost p i azenou ke
klepnutí na tla ítko, zvolte Tla ítka. Tím se v seznamu zobrazí pouze tla ítka.

4 Cíl klávesového p íkazu ur íte takto:

• K p i azení klávesového p íkazu k tla ítku, vyberte jméno tla ítka v seznamu Klávesové
p íkazy.

• K p i azení klávesového p íkazu ke skriptu, klepn te na tla ítko P idat klávesu  a potom
zvolte jméno skriptu z rozbalovací nabídky Skript.

5 Do pole Klávesová zkratka zadejte kombinaci kláves. Pro klávesov! p íkaz m !ete pou!ít
libovolnou klávesu ve spojení s libovolnou kombinací kláves Command, Shift, Option a
Control (Mac OS) nebo Ctrl, Shift, a Alt (Windows). V!jimkou jsou p íkazy ji! rezervované
pro obvyklé  innosti, jako je nap íklad Command+Q/Alt+F4 slou!ící k ukon ení prezentace.
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Karta Klávesy na palet  Ovládání umo! uje vytvo it klávesové p íkazy a p i adit je ke skript m.

N které klávesové p íkazy nelze v interaktivních sestavách pou!ívat, nebo  jsou rezervovány
pro v!chozí  innosti nebo nejsou k dispozici (neexistují) na klávesnicích systém  Mac OS
nebo Windows.

Ka!dá nová interaktivní sestava automaticky obsahuje klávesové p íkazy pojmenované
"GoToNext" (jdi na dal"í; "ipka vpravo) a "GoToPrevious" (jdi na p edchozí; "ipka vlevo).
Tyto klávesové p íkazy jsou propojeny ke skript m, které zobrazí následující nebo p edchozí
stránku. Tyto klávesové p íkazy jsou poskytovány pro snaz"í navigaci a m !ete je odstranit,
pokud je nehodláte pou!ívat.

Nastavení p edvoleb pro interaktivní sestavu

Podobn  jako sestavy pro tisk a sestavy pro web, mají i interaktivní sestavy vlastní sadu
list  v dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit). V t"ina t chto list  je identická
s jejich ekvivalenty pro tisk a pro web. Navíc jsou dva listy: List Prezentace a list SWF.

Práce s akcemi

Akce jsou nástroj, kter! dodává prezenta ním sestavím interaktivitu. Bez akcí by interaktivní
sestavy ned laly nic. Akce se p i azují u!ivatelsk!m událostem, nebo se z nich sestavuje
sekvence skriptu, kter! se spou"tí p i otev ení nebo zav ení prezentace, vstupu na stránku
nebo opu"t ní stránky, nebo p i stisku jisté kombinace kláves.

P i azování akcí

K p i azování akcí v interaktivních sestavách slou!í rozevírací nabídka Akce. Rozevírací
nabídka Akce se zobrazuje jak na kart  Událost, tak na kart  Skript palety Ovládání.
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Rozevírací nabídka Akce umo! uje p i adit akce k u!ivatelsk!m událostem na kart  Událost
palety Ovládání a také skládat akce ve skriptu na kart  Skript palety Ovládání.

P ehled akcí

Zde najdete seznam a popis akcí, které jsou k dispozici pro prezenta ní sestavy. Tento
p ehled m !ete vyu!ít p i p i azování akcí k u!ivatelsk!m událostem a p i p ekládání skript .

Akce pro text a pro formátování textu nefungují s verzí 5 programu Flash Player, ani s
programem QuickTime Player.

POPISAKCECESTA

Ned lá nic.!ádná akce!ádná akce

Pozastaví indikovan! objekt animace.Pozastaví animaciAnimace > Pozastavit

P ehraje indikovan! objekt animace.
Pokud byla animace pozastavena,

P ehrát animaciAnimace > P ehrát

pokra uje p ehrávání od poslední
pozice. Pokud byla animace zastavena,
p ehrávání za ne od za átku.

P ehraje indikovanou posloupnost
obrázk  v indikovaném objektu
animace.

P ehraje animaci v objektuAnimace > P ehrát v objektu

P ehraje indikovanou posloupnost
obrázk  v indikovaném objektu

P ehraje animaci na cest Animace > P ehrát na cest 

animace a p i tom p esunuje objekt
podél indikované cesty.

Zastaví indikovan! objekt animace.ZastavitAnimace > Zastavit

Zaká!e specifikovan! objekt tla ítka.Tla ítko ZakázatTla ítko > Zakázat
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POPISAKCECESTA

Povolí pou!ívání specifikovaného
objektu tla ítka.

Povolí pou!ívání tla ítkaTla ítko > Povolit

Zm ní stav indikovaného objektu
tla ítka na "vypnuto".

Vypne tla ítkoTla ítko > Vypnout

Zm ní stav indikovaného objektu
tla ítka na "zapnuto".

Zapne tla ítkoTla ítko > Zapnout

K dispozici pouze ve skriptech.
Umo! uje vysko it z cyklu. Viz
"Pou"ívání podmín n!ch p íkaz ".

P eru"it Kdy! ízení > Break If

K dispozici pouze ve skriptech. Vytvo í
v tev podmín ného p íkazu If. Viz
"Pou"ívání podmín n!ch p íkaz ".

Jinak ízení > Else

K dispozici pouze ve skriptech.
Ozna uje konec podmín ného p íkazu
If. Viz "Pou"ívání podmín n!ch p íkaz ".

Konec p íkazu If ízení > End If

K dispozici pouze ve skriptech.
Ozna uje konec p íkazu cyklu Loop. Viz
"Pou"ívání podmín n!ch p íkaz ".

Konec cyklu ízení > End Loop

K dispozici pouze ve skriptech.
Ozna uje konec p íkazu cyklu While.
Viz "Pou"ívání podmín n!ch p íkaz ".

Konec cyklu While ízení > End While

K dispozici pouze ve skriptech.
Ozna uje za átek podmín ného p íkazu
If. Viz "Pou"ívání podmín n!ch p íkaz ".

Kdy! ízení > If

K dispozici pouze ve skriptech.
Ozna uje za átek p íkazu cyklu Loop.
Viz "Pou"ívání podmín n!ch p íkaz ".

Cyklus Loop ízení > Loop

K dispozici pouze ve skriptech.
Ozna uje konec p íkazu cyklu While.
Viz "Pou"ívání podmín n!ch p íkaz ".

Cyklus While ízení > While

Skryje ukazatel my"i.Skr!t kurzorKurzor > Skr!t

Zobrazí ukazatel my"i, pokud byl
skryt!.

Zobrazit kurzorKurzor > Zobrazit

Zm ní ukazatel my"i na indikovanou
ikonu.

Pou!ít kurzorKurzor > Pou!ít

Umo! uje sestavit v!raz, kter! bude
vyhodnocen. Více informací o

NastavitV!raz > Nastavit

v!razech najdete v  ásti "Seznámení s
v!razy."

Na te textov! obsah ze zadané URL a
vlo!í jej do indikovaného textového

Získat text URLInternet > Získat text URL

ráme ku. Poznámka: Pokud prohlí!íte
soubor SWF exportovan! z této
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POPISAKCECESTA

prezentaci v prohlí!e i, pak URL v této
akci musí mít stejnou superdoménu
jako soubor SWF (pou!ijete-li Flash
Player verze 6), nebo stejnou doménu
jako soubor SWF (pou!ijete-li Flash
Player verze 7). Poznámka: Pokud
textov! soubor zobrazovan! s touto
akcí obsahuje po sob  dva znaky
"carriage return", budou zobrazeny t i
tyto znaky. Poznámka: Aby v této akci
adresa URL fungovala, musí za ínat
znaky "http://". Poznámka: Pokud se
odkazujete na textov! soubor z plochy
nebo ze souborového systému, musíte
na po íta ích Mac OS pou!ít celou
systémovou cestu k souboru. Jedinou
v!jimkou je situace, !e textov! soubor
je ve stejné slo!ce jako vá" exportovan!
soubor SWF (pak sta í pouze název
souboru, celá cesta není t eba).

Na te obsah pojmenované prom nné z
textu kódovaného v URL a vlo!í tento

Na íst prom nnouInternet > Na íst prom nnou

obsah do textového ráme ku.
Poznámka: Pokud prohlí!íte soubor
SWF exportovan! z této prezentaci v
prohlí!e i, pak URL v této akci musí
mít stejnou superdoménu jako soubor
SWF (pou!ijete-li Flash Player verze 6),
nebo stejnou doménu jako soubor SWF
(pou!ijete-li Flash Player verze 7).
Poznámka: Aby v této akci adresa URL
fungovala, musí za ínat znaky "http://".

Ode"le indikovanou URL do v!chozího
prohlí!e e. Tak je umo!n no u!ivateli

Otev ít URLInternet > Otev ít URL

vstoupit na URL. Poznámka: Aby v
této akci adresa URL fungovala, musí
za ínat znaky "http://".

Z indikované stránky ode"le obsah
editovatelného textového ráme ku,

Odeslat stránkuInternet > Odeslat stránku

vybranou polo!ku v rozevírací nabídce
nebo seznamu, stavy p epína   a
vybrané tla ítko skupiny p epína   do
indikované URL. M !ete vlo!it odpov  
(obsah uvedené polo!ky) do textového
ráme ku nebo ji chápat jako soubor,
kter! se má ulo!it v po íta i koncového
u!ivatele. Poznámka: Pokud prohlí!íte
soubor SWF exportovan! z této
prezentaci v prohlí!e i, pak URL v této
akci musí mít stejnou superdoménu
jako soubor SWF (pou!ijete-li Flash
Player verze 6), nebo stejnou doménu
jako soubor SWF (pou!ijete-li Flash
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Player verze 7). Poznámka: Aby v této
akci adresa URL fungovala, musí za ínat
znaky "http://".

Kopíruje text nebo  íslo pozice vybrané
polo!ky v libovolném typu textového

Na íst v!b r seznamuSeznam > Na íst v!b r

ráme ku do libovolného typu
textového ráme ku nebo do souboru
ukládaného v po íta i koncového
u!ivatele.

P idá polo!ku nabídky do indikované
nabídky. Název polo!ky nabídky lze

P idat polo!ku nabídkyNabídka > P idat polo!ku nabídky

zadat ru n  nebo jej  íst z textového
ráme ku. U nové polo!ky nabídky
m !ete zadat seznam podnabídek a ke
ka!dé p i adit hodnotu a skript.

Zapne polo!ku ve specifikované
nabídce.

Zapnout polo!ku nabídkyNabídka > Zapnout

Zaká!e polo!ku ve specifikované
nabídce.

Zakázat polo!ku nabídkyNabídka > Zakázat polo!ku

Povolí pou!ívání polo!ky ve
specifikované nabídce.

Povolit polo!ku nabídkyNabídka > Povolit polo!ku

Odebere polo!ku ze specifikované
nabídky.

Odebrat polo!ku nabídkyNabídka > Odebrat polo!ku

Vypne polo!ku ve specifikované
nabídce.

Vypnout nabídkuNabídka > Vypnout

Zaká!e objekt a tím znemo!ní u!ivateli
s objektem pracovat.

Zakázat objektObjekt > Zakázat

Zobrazí obrázek v objektu odvozeném
z obrázkového ráme ku. Poznámka: U

Zobrazit obrázekObjekt > Zobrazit obrázek

této akce se mohou progresivní obrázky
a obrázky pou!ívající barevn! prostor
CMYK zobrazovat nesprávn . Obrázky
s velk!m DPI mohou vypadat
rozost en .

Umo! uje u!ivateli p etáhnout objekt.
Obvykle se pou!ívá s u!ivatelskou
událostí Klepnutí tla ítka my"i.

P etáhnout objektObjekt > P etáhnout

Umo! uje u!ivateli polo!it objekt.
Obvykle se pou!ívá s u!ivatelskou
událostí Uvolnit tla ítko my"i.

Polo!it objektObjekt > Polo!it

Povolí zakázan! objekt.Povolit objektObjekt > Povolit

Skryje objekt s mo!ností p echodového
efektu.

Skr!t objektObjekt > Skr!t
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Vrátí objektu jeho p vodní nastavení a
do jeho v!chozí polohy (kde byl p i
spu"t ní prezentace).

P vodní stav objektuObjekt > P vodní

Nastaví polohu objektu.Nastavit polohu objektuObjekt > Nastavit polohu

Uká!e objekt, kter! byl skryt!, s
mo!ností p echodového efektu.

Ukázat objektObjekt > Ukázat

P esune objekt z jedné polohy do druhé
p i sou asném provedení "slide" efektu.

Objekt > Slide efektObjekt > Slide

Zobrazí konkrétní stránku prezentace
v etn  volitelného p echodového
efektu.

Zobrazit stránkuStránka > Zobrazit

Zobrazí první stránku prezentace v etn 
volitelného p echodového efektu.

Zobrazit první stránkuStránka > Zobrazit první

Zobrazí poslední stránku prezentace
v etn  volitelného p echodového
efektu.

Zobrazit poslední stránkuStránka > Zobrazit poslední

Zobrazí dal"í stránku prezentace v etn 
volitelného p echodového efektu.

Zobrazit dal"í stránkuStránka > Zobrazit dal"í

Zobrazí stránku p edcházející aktuální
stránce v etn  volitelného
p echodového efektu.

Zobrazit p edchozí stránkuStránka > Zobrazit p edchozí

Na te popis stránky z pole Popis
stránky na listu Stránka v palet 
Ovládání.

Na íst popis stránkyStránka > Na íst popis

Na te název stránky z pole Název
stránky na listu Stránka v palet 
Ovládání.

Na íst název stránkyStránka > Na íst název

Zobrazí naposledy zobrazenou stránku
prezentace.

Zp tStránka > Zp t

P idá polo!ku nabídky do specifikované
místní nabídky.

P idat polo!ku nabídkyMístní nabídka > P idat polo!ku

Na te vybranou polo!ku nabídky
(název nebo  íslo) z indikované místní

Na íst v!b r místní nabídkyMístní nabídka > Na íst v!b r místní
nabídky

nabídky a vlo!í ji do zadaného objektu
textového ráme ku. Polo!ku nabídky
lze p idat na za átek textu, na konec
textu, polo!kou nabídky lze nahradit
ve"ker! text nebo jen nahradit
vybranou  ást textu.

Zaká!e polo!ku nabídky ve
specifikované místní nabídce.

Zakázat polo!ku nabídkyMístní nabídka > Zakázat polo!ku

Povolí polo!ku nabídky ve
specifikované místní nabídce.

Povolit polo!ku nabídkyMístní nabídka > Povolit polo!ku
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Odebere polo!ku nabídky ze
specifikované místní nabídky.

Odebrat polo!ku nabídkyMístní nabídka > Odebrat polo!ku

Vybere indikovanou polo!ku nabídky
v indikované místní nabídce.

Nastavit v!b r místní nabídkyMístní nabídka > Nastavit v!b r místní
nabídky

Vybíranou polo!ku nabídky m !ete
ur it jménem nebo  íslem (po ínaje
 íslem 1).

Tiskne aktivní stránku prezentace.Tisknout aktuální stránkuTisk > Aktuální stránka

Tiskne obsah textového objektu.Tisknout textov! objektTisk > Textov! objekt

Zaká!e skript.Zakázat skriptSkript > Zakázat

Povolí skript.Povolit skriptSkript > Povolit

Spustí skript.Spustit skriptSkript > Spustit

Zastaví skript. V provád ní zastaveného
skriptu nelze pokra ovat.

Zastavit skriptSkript > Zastavit

Po íta  pípne.PípnoutZvuk > Pípnout

Pozastaví zvuk.Pozastaví zvukZvuk > Pozastavit

P ehraje zvuk.P ehrát zvukZvuk > P ehrát

P ehraje zvuk na pozadí.P ehrát zvuk na pozadíZvuk > P ehrát pozadí

Nastaví hlasitost zvuku na pozadí.Nastavit hlasitost pozadíZvuk > Nastavit hlasitost pozadí

Nastaví hlasitost zvuku.Nastavit hlasitost zvukuZvuk > Nastavit hlasitost

Zastaví zvuk.Zastavit zvukZvuk > Zastavit

Zastaví zvuk na pozadí.Zastavit zvuk pozadíZvuk > Zastavit pozadí

Na te importovanou prezentaci SWF
do pam ti objektu SWF.

Na ístSWF > Na íst

Pozastaví importovanou prezentaci
SWF.

PozastavitSWF > Pozastavit

Spustí importovanou prezentaci SWF.SpustitSWF > Spustit

Zastaví importovanou prezentaci SWF.ZastavitSWF > Zastavit

Uvolní importovanou prezentaci SWF
z objektu SWF.

UvolnitSWF > Uvolnit

Kopíruje vybran! text z textového
ráme ku do schránky. Nepracuje s

Kopírovat textText > Kopírovat

u!ivatelsk!mi akcemi, které obsahují
klepnutí my"í, proto!e klepnutí zru"í
ozna ení ve"kerého textu.
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Vyjme vybran! text (pokud je to
mo!né) z textového ráme ku do

Vyjmout textText > Vyjmout

schránky. Nepracuje s u!ivatelsk!mi
akcemi, které obsahují klepnutí my"í,
proto!e klepnutí zru"í ozna ení
ve"kerého textu.

Zru"í ozna ení vybraného textu v
textovém ráme ku.

Zru"it vybrání textuText > Zru"it vybrané

Vyhledá text v konkrétním textovém
ráme ku. Hledan! textov!  et z lze bu 

Najít textText > Najít

zadat, nebo hledat text z jiného
textového ráme ku.

Na te text z URL a umístí jej do
textového ráme ku. URL lze p ímo

Na íst text z URLText > Na íst z URL

zadat nebo ji na íst z jiného textového
ráme ku. Cílová URL m !e b!t na tena
v celku,  ádek po  ádku a nebo po
 ástech odd len!ch znakem.
Poznámka: Pokud prohlí!íte soubor
SWF exportovan! z této prezentaci v
prohlí!e i, pak URL v této akci musí
mít stejnou superdoménu jako soubor
SWF (pou!ijete-li Flash Player verze 6),
nebo stejnou doménu jako soubor SWF
(pou!ijete-li Flash Player verze 7).
Poznámka: Pokud textov! soubor
zobrazovan! s touto akcí obsahuje po
sob  dva znaky "carriage return", budou
zobrazeny t i tyto znaky. Poznámka:
Aby v této akci adresa URL fungovala,
musí za ínat znaky "http://".

Do textového ráme ku vlo!í text, kter!
byl zkopírován nebo vy at akcemi
Kopírovat text nebo Vyjmout text.

Vlo!it textText > Vlo!it

Ode"le obsah jednoho nebo v"ech
editovateln!ch objekt  stránky do URL

Odeslat do URLText > Odeslat do URL

bu  metodou GET nebo metodou POST.
URL lze p ímo zadat nebo ji na íst z
jiného textového ráme ku.  Poznámka:
Pro tuto akci musí URL obsahovat
dvojte ku (:). Pokud má URL na za átku
dvojte ku, p edpokládá se p edpona
"http://".

Vybere (ozna í) text v textovém
ráme ku. M !ete zadat po átek a konec
v!b ru.

Vybrat textText > Vybrat

Nahradí nebo vlo!í text do textového
ráme ku. Nov! text lze zadat p ímo

Nastavit textText > Nastavit text

nebo na íst z jiného textového
ráme ku. M !ete zadat po átek a konec
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vkládaného nebo nahrazovaného
textu.

Nastaví zarovnání textu v textovém
ráme ku.

Zarovnání textuFormátování textu > Zarovnání

Nastaví barvu textu v textovém
ráme ku.

Barva textuFormátování textu > Barva

Nastaví písmo textu v textovém
ráme ku.

Písmo textuFormátování textu > Písmo

Odsadí text v textovém ráme ku.Odsazení textuFormátování textu > Odsazení

Nastaví vzdálenost  ádk  textu v
textovém ráme ku.

Proklad textuFormátování textu > Proklad

Nastaví oby ejné nebo tu né, kurzívu
nebo podtr!ené písmo textu v

Styl textuFormátování textu > Styl

textovém objektu. Poznámka: Pokud
projekt obsahuje akci, která formátuje
text tu n!m  ezem písma, a p i exportu
zvolíte vlo!ení v"ech písem, nebude
exportovan! projekt obsahovat tu n!
 ez písma. V!jimkou je situace, kdy je
tu n!  ez písma pou!it v n jakém
dal"ím textovém ráme ku sestavy.

Zobrazí první snímek filmu v
konkrétním objektu video.

Zobrazí video v objektuVideo > Zobrazit v objektu

Pozastaví film v objektu video. P i
op tovném p ehrávání pozastaven!

Pozastavit videoVideo > Pozastavit

film pokra uje od místa, kde byl
pozastaven.

P ehraje od za átku film v objektu
video.

P ehrát videoVideo > P ehrát

P ehraje od za átku film v konkrétním
objektu video. Akce umo! uje p ehrát

P ehrát video v objektuVideo > P ehrát v objektu

jeden nebo více film  v jednom objektu
video.

Nastaví hlasitost filmu v objektu video.Nastavit hlasitost videaVideo > Nastavit hlasitost

Zastaví p ehrávání filmu v objektu
video. P i op tovném p ehrávání je
zastaven! film p ehrán od za átku.

Zastavit videoVideo > Zastavit

Zav e oknoZav ít oknoOkno > Zav ít

Umo! uje u!ivateli p etáhnout okno.
Obvykle se pou!ívá s u!ivatelskou
událostí Klepnutí tla ítka my"i.

P etáhnout oknoOkno > P etáhnout
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Umo! uje u!ivateli polo!it okno.
Obvykle se pou!ívá s u!ivatelskou
událostí Uvolnit tla ítko my"i.

Polo!it oknoOkno > Polo!it

Otev e oknoOtev ít oknoOkno > Otev ít

Nastaví text v záhlaví okna.Nastavit názevOkno > Nastavit název

Po provedení této akce pokra uje
p ehráva  ve zpracování u!ivatelsk!ch

Povolit interakci s u!ivatelemOstatní > Povolit interakci s u!ivatelem

událostí. Obecn  se tato akce pou!ívá
ve spojení s akcí Nepovolit interakci s
u!ivatelem. Akce povolí u!ivatelské
události poté, co byly zakázány.

Prezentace bude ne inná po zadanou
dobu nebo bude  ekat na jistou událost.

ProdlevaOstatní > Prodleva

Prezentace nebude reagovat na vstupy
z klávesnice.

Zakázat klávesniciOstatní > Zakázat klávesnici

Po provedení této akce jsou
zablokovány ve"keré u!ivatelské

Nepovolit interakci s u!ivatelemOstatní > Nepovolit interakci s
u!ivatelem

události (v etn  událostí od my"i a
klávesnice).

Prezentace umo!ní reagovat na vstupy
z klávesnice.

Povolit klávesniciOstatní > Povolit klávesnici

Otev e jinou prezentaci SWF a zav e
prezentaci aktuální.

Otev ít projektOstatní > Otev ít projekt

Zav e p ehráva  Flash.Ukon itOstatní > Ukon it

Práce s událostmi

Proces p i azování akce k u!ivatelské události má t i kroky:

1 Vyberte objekt, kter! se má k akci p i adit.

2 Zvolte u!ivatelskou událost, která má akci spustit.

3 Nakonfigurujte akci.

Volba u!ivatelské události

U"ivatelská událost je to, co u!ivatel vykonává my"í. U!ivatelskou událost si také m !ete
p edstavit jako "zp sob, kter!m u!ivatel pracuje s objektem". Typy u!ivatelsk!ch události
povolen!ch pro jednotlivé typy objekt  jsou shrnuty v následující tabulce.

SPUSTÍ AKCI KDY$U$IVATELSKÁ UDÁLOST

U!ivatel stiskne tla ítko my"i na objektu.Stisk tla ítka my"i
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U!ivatel uvolní tla ítko my"i po klepnutí na objekt a
ukazatel my"i je stále nad klepnut!m objektem.

Uvoln ní tla ítka my"i

U!ivatel poklepe (dvakrát klepne) tla ítkem my"i na objektu.Poklepání

Ukazatel my"i p ebíhá p es objekt.My" nad

Ukazatel my"i opustil objekt.My" vedle

U!ivatel klepnul na p epína , kter! byl vypnut!.Klepnutí vypnutého p epína e

U!ivatel uvolnil tla ítko my"i po klepnutí na p epína , kter!
byl vypnut!.

Uvoln ní my"i na vypnutém

U!ivatel klepnul na p epína , kter! byl zapnut!.Klepnutí zapnutého p epína e

U!ivatel uvolnil tla ítko my"i po klepnutí na p epína , kter!
byl zapnut!.

Uvoln ní my"i na zapnutém

Otevírá se objekt okno.Otev ení okna

Zavírá se objekt okno.Zav ení okna

R zné objekty podporují r zné u!ivatelské události. V d sledku toho se rozevírací nabídka
U"ivatelská událost m ní podle typu vybraného objektu.

Nastavení u!ivatelsk!ch událostí

Pokud máte p ipraveny stavební kameny a ur ili jste, které u!ivatelské události budete
pou!ívat, je t eba p i adit akce k t mto u!ivatelsk!m událostem. Akce je to, co se stane,
kdy! u!ivatel spustí u!ivatelskou událost objektu. Akci si m !ete p edstavit jako to, co
"objekt provádí, kdy! na n j p sobí koncov! u!ivatel".

Postup p i azení akce k u!ivatelské události objektu:

1 Vyberte objekt.

2 Klepn te na kartu Události palety Ovládání.
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Karta Události palety Ovládání slou!í k p i azování akcí k u!ivatelsk!m událostem. Akce lze
také pou!ívat ve skriptech.

3 Vzhled kurzoru my"i nad objektem se stanoví volbou z rozevírací nabídky Kurzor.

4 V rozevírací nabídce U"ivatelská událost zvolte událost (viz. "Volba u"ivatelské události").

5 Po!adujete-li, aby se p i v!skytu u!ivatelské události p ehrál zvuk, zvolte n kterou z mo!ností
rozevírací nabídky Zvuk události:

• Chcete-li zvukov! soubor importovat, zvolte Jiné z rozevírací nabídky Zvuk.

• Zvukov! soubor, kter! je u! v aktivním projektu pou!íván, m !ete zvolit na základ  názvu
souboru zvuku.

• Pro vlo!ení cesty ke zvukovému souboru v dob  spu"t ní prezentace (soubor je"t  nemusí
b!t k dispozici) zvolte Externí.

6 Zvolíte-li polo!ku Externí z rozevírací nabídky Zvuk, otev e se dialogové okno Externí
soubor.

V dialogovém okn  Externí soubor zadejte cestu k souboru.

Cesta se zadává n kter!m z následujících zp sob :

• Odkazujete-li na soubor z místního systému soubor , zvolte polo!ku Soubor v rozevírací
nabídce Typ a do pole Cesta zadejte cestu k souboru.
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• Pou!íváte-li soubor z internetu, zvolte polo!ku URL v rozevírací nabídce Typ a do pole
URL zadejte URL souboru.

• Pokud chcete odkazovat na soubor z místního systému soubor  cestou, vytvo enou pomocí
v!razu, zvolte polo!ku Souborov! v!raz z rozevírací nabídky Typ a potom bu  zadejte

v!raz do pole V!raz, nebo klepnutím na tla ítko  otev ete okno Editor v!raz .

• Pokud chcete odkazovat na soubor z internetu adresou URL, vytvo enou pomocí v!razu,
zvolte polo!ku Souborov! v!raz z rozevírací nabídky Typ a potom bu  zadejte v!raz do

pole V!raz, nebo klepnutím na tla ítko  otev ete okno Editor v!raz .

7 V rozevírací nabídce Akce vyberte akci, která se má provést v okam!iku v!skytu u!ivatelské
události. V oblasti pod vybranou akcí se pak zobrazí p íslu"né parametry.

8 Nastavte parametry akce.

Práce se skripty

Skript je posloupnost akcí, které byly sestaveny do jistého po adí. Pokud skript spustíte,
provád jí se akce skriptu jedna po druhé ve stanoveném po adí.

Vytvo ení skriptu

Postup vytvo ení skriptu:

1 Klepn te na kartu Skript palety Ovládání.

2 Skript za n te vytvá et klepnutím na tla ítko . Do seznamu Skript je p idán nov! skript s
v!chozím názvem.

3 Do pole Název skriptu zadejte název skriptu.

Akce se odvolávají na skripty pomocí jejich názv , proto musí b!t názvy skript  v sestav 
jednozna né.

U názv  skript  nezále!í na velikosti písmen.

4 V seznamu Akce vyberte akci. Jako v!chozí hodnotu obsahuje nov! skript jednu akci
$ádná akce.

5 Zvolte akci z rozevírací nabídky Akce a nakonfigurujte ji tak, jak je popsáno v kapitole
"Nastavení u"ivatelsk!ch událostí".

6 Chcete-li za vybranou akci p idat dal"í akci, klepn te na tla ítko .

7 P edchozí dva kroky opakujte, dokud nemáte skript hotov.
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Karta Skript v palet  Ovládání slou!í k vytvá ení skript .

Pou!ívání podmín n!ch p íkaz 

Podmín n! p íkaz je posloupnost t í nebo více akcí, které lze ve skriptu pou!ít ke spu"t ní
jin!ch akcí za jist!ch podmínek. Podmín n!m p íkazem m !ete docílit toho, aby se
prezentace chovala rozdíln  podle verze programu Flash Player, pou!ívaného koncov!m
u!ivatelem.

V multimediálních prezentacích m !ete pou!ívat t i typy podmín n!ch p íkaz : P íkazy If,
p íkazy While a p íkazy Loop.

Pou"ívání p íkazu If ve skriptech
Akce If a End If mohou b!t ve skriptu pou!ity spole n  k vytvo ení p íkazu If . P íkazy If
se pou!ívají k provedení akcí, které jsou n jak podmín ny. Nap íklad m !ete vytvo it p íkaz
If, kter! zobrazí r zné stránky prezentace podle toho, zda je prezentace spu"t na na systému
Mac nebo na systému Windows. Pou!ití p íkazu If ve skriptu:

1 Na kart  Skript palety Ovládání vytvo te skript.

2 Na za átek p íkazu If p idejte akci If ( ízení > If).

3 Podmínka, která musí b!t spln na, se volí z rozbalovací nabídky Typ objektu; zvolte název
objektu v rozbalovací nabídce Objekta potom si vyberte n kterou mo!nost z rozbalovacích
nabídek Je nebo Má.

4 K zadání akce, která se má pou!ít v p ípad  spln ní podmínky, p idejte vámi po!adovanou
akci bezprost edn  za akci If. Pokud se má v p ípad  spln ní podmínky If provést více v cí,
p idejte dal"í akce.

5 Chcete-li stanovit, co se má stát v p ípad , !e podmínka If není spln na, p idejte akci Else
( ízení >  Else) na konec skriptu a za ni pak jednu nebo více pot ebn!ch akcí.

6 P íkaz If se ukon uje akcí End If ( ízení > End If), vlo!enou bezprost edn  za poslední akci.
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Akce If, Else a End If umo! ují vytvo it podmín né p íkazy. V tomto p ípad  se p ehraje zvuk,
pokud se p ehrává Animation 2, jinak po íta  pípne.

Akce If a End If musí b!t pou!ity v!dy spole n .

Pou"ívání p íkazu cyklu ve skriptech
P íkaz cyklu je programovací struktura umo! ující opakování jednoho nebo více p íkaz 
tak dlouho, dokud není spln na n jaká podmínka. V interaktivních sestavách jsou k dispozici
dva typy p íkazu cyklu: Cyklus Loop a cyklus While

Cyklus Loop (vytvo en! akcemi Loop, Break If a End Loop) opakuje  adu akcí dokud není
spln na jistá podmínka (ur ená akcí Break If). Nap íklad m !ete cyklem Loop opakovat
otázky, dokud student neodpoví správn .

Cyklus While (vytvo en! akcemi While a End While) opakuje  adu akcí pokud je spln na
jistá podmínka (ur ená akcí While). Nap íklad m !ete cyklem While p ehrávat animaci a!
do okam!iku, kdy koncov! u!ivatel p esune ukazatel my"i mimo okno.

Postup vytvo ení cyklu Loop nebo cyklu While:

1 Na kart  Skript palety Ovládání vytvo te skript.

2 K zahájení p íkazu cyklu prove te jednu z následujících operací:

• Pro cyklus Loop p idejte akci Loop ( ízení > Loop).

• Pro cyklus While p idejte akci While. Podmínka, která musí b!t pro pokra ování cyklu
spln na, se volí z rozevírací nabídky Typ objektu; zvolte název objektu v rozevírací nabídce
Objekta potom si vyberte n kterou mo!nost z rozevíracích nabídek Je nebo Má.
(Poznamenejme, !e pokud volíte V!raz z rozevírací nabídky Typ objektu, musíte zadat
v!raz, jeho! hodnota je true (pravda) nebo false (nepravda), nikoliv vybírat mo!nost z
rozbalovacích nabídek Je nebo Má.)
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3 K zadání akce, která se má opakovat v cyklu, p idejte vámi po!adovanou akci bezprost edn 
za akci If. Pokud se má v t le cyklu odehrát více  inností, p idejte dal"í akce.

4 Vytvá íte-li cyklus Loop, p idejte akci Break If. Podmínka, která musí b!t pro zastavení
cyklu spln na, se volí z rozevírací nabídky Typ objektu; zvolte název objektu v rozevírací
nabídce Objekta potom si vyberte n kterou mo!nost z rozevíracích nabídek Je nebo Má.

5 K dokon ení tvorby p íkazu cyklu prove te jednu z následujících operací:

• Pro cyklus Loop p idejte akci End Loop.

• Pro cyklus While p idejte akci End While.

Spou"t ní skriptu

Po vytvo ení skriptu na kart  Skript musíte nastavit prezentaci tak, aby mohla skript spustit.
Zp sob nastavení prezentace ke spu"t ní skriptu se li"í podle toho, kdy chcete skript spustit.

Spu!t ní skriptu p i v!skytu u"ivatelské události
Postup spu"t ní skriptu p i v!skytu u!ivatelské události:

1 Klepn te na kartu Události palety Ovládání.

2 V seznamu Objekt vyberte objekt.

3 Chcete-li, m !ete nastavit p edvolby kurzoru v rozevírací nabídce Kurzor.

4 Vyberte po!adovanou polo!ku v rozevírací nabídce U"ivatelská událost.

5 Chcete-li, m !ete nastavit p ehrávání zvuku v rozevírací nabídce Zvuk události.

6 Zvolte Skript > Spustit v rozevírací nabídce Akce.

7 Vyberte skript v rozevírací nabídce Skript.

Spu!t ní skriptu z jiného skriptu
Postup pro spu"t ní skriptu z jiného skriptu:

1 Klepn te na kartu Skript palety Ovládání.

2 V seznamu Skript vyberte skript.

3 P idejte ke skriptu novou akci.

4 Zvolte Skript > Spustit v rozevírací nabídce Akce.

5 Zvolte skript v rozevírací nabídce Skript.

Spu!t ní skriptu p i vstupu nebo opu!t ní stránky
Postup pro spu"t ní skriptu p i vstupu nebo opu"t ní stránky:

1 Klepn te na kartu Stránka palety Ovládání.
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2 V seznamu Stránka vyberte stránku.

3 Z rozbalovacích nabídek Vstupní skript nebo V!stupní skript zvolte skript.

Spu!t ní skriptu p i stisknutí kombinace kláves
Postup pro spu"t ní skriptu p i stisknutí kombinace kláves:

1 Klepn te na kartu Klávesy palety Ovládání.

2 V seznamu Stránka vyberte n kterou z mo!ností.

3 Klepnutím na  p idejte ke skriptu klávesovou zkratku.

4 Do pole Klávesová zkratka zadejte kombinaci kláves.

5 Zvolte skript v rozevírací nabídce Skript.

Export a import skript 

Skripty lze exportovat tla ítkem  a importovat tla ítkem  na kart  SkriptySkripty v
palet  Ovládánínabídky Okno. Poznámka: tla ítkem se exportují pouze vybrané skripty.

Náhled a export interaktivní sestavy

Proces v!voje interaktivní sestavy je obvykle interaktivní. Návrhá  si opakovan  b hem
práce zobrazuje náhled exportované sestavy. Pro zaji"t ní, aby v!sledn! projekt fungoval
podle zám ru návrhá e, je velmi d le!ité testování. Program QuarkXPress vychází t mto
pot ebám vst íc a zp ístup uje náhled na jedno klepnutí my"í. Nabízí také funkci "Pou!ití"
ke kontrole r zn!ch pomocn!ch soubor  u!ívan!ch projektem.

Po dokon ení testování je projekt p ipraven k exportu. Formát SWF poskytuje  adu
u!ivatelsk!ch nastavení, tak!e lze exportovat projekt ve formátu, kter! nejlépe vyhovuje
zam!"lenému v!stupu. Program QuarkXPress zp ístup uje tém   v"echna u!ivatelská
nastavení formátu SWF.

Náhled prezenta ní sestavy

Chcete-li vid t, jak bude sestava vypadat po exportu, prove te jednu z následujících operací:

• Pot ebujete-li náhled aktuální stránky aktivní prezenta ní sestavy v programu Flash Player,
zvolte Sestava > Náhled SWF > Náhled stránky.

• Pot ebujete-li v programu Flash Player náhled prezenta ní sestavy po ínaje první ur enou

stránkou, zvolte Sestava > Náhled SWF > Náhled sestavynebo klepn te na tla ítko  dole
na okn  projektu.

Náhled ukon íte stisknutím Command+Q/Ctrl+F4 nebo jednodu"e p epnete do programu
QuarkXPress.

K náhledu prezentace musíte mít v systému nainstalován program Flash Player.
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Kontrola pou!ití interaktivních objekt 

Podobn  jako lze dialogem Pou"ití zkontrolovat stav písem a obrázk , lze tímto dialogem
zkontrolovat i stav posloupností obrázk , vícestavov!ch tla ítek, film  a importovan!ch
soubor  SWF. Dialog zobrazíte p íkazem Slu"by > Pou"ití a klepnete na list Multimedia.

• Za"krtávací polí ko Output umo! uje pro jednotlivé multimediální objekty zjistit, zda jsou
exportovány. Tato schopnost m !e b!t u!ite ná p i  e"ení problém .

• Za"krtávací polí ko Konvertovat (je k dispozici u zvuk ) zapíná p i exportu p evod soubor ,
které nejsou ve formátu MP3, do formátu MP3.

Exportování prezenta ní sestavy

Postup exportu interaktivní sestavy:

1 Zvolte Soubor > Export > Exportování Adobe® Flash®. Otev e se dialogové okno
Exportování Adobe® Flash®.

2 V sekci Typ exportu vyberte Adobe® Flash®. Tím se vytvo í soubor, kter! lze zobrazovat
programem Adobe Flash Player. Tento formát exportu je vhodn! pro vlo!ení na HTML
stránky, které byly vyvinuty v jiné aplikaci, ale nelze je zobrazit, dokud koncov! u!ivatel
nemá na svém po íta i nainstalovánu aplikaci Flash Player.

3 Má-li se prezentace SWF primárn  zobrazovat v celoobrazovkovém re!imu, za"krtn te
Export na celou obrazovku.

4 V poli Stránky vyzna te, které stránky se mají zahrnout.

5 Mo!nosti exportu m !ete zadat po klepnutí na Mo"nosti. Otev e se dialogové okno
Mo"nosti exportu. Dal"í informace o mo!nostech nastavení exportu najdete v kapitole
"Nastavení exportu".

6 Klepn te na Ulo"it.

Nastavení exportu

Export prezenta ní sestavy do formátu SWF má  adu parametr . Parametry lze zm nit
prost ednictvím dialogu Nastavení exportu, kter! lze vyvolat n kolika zp soby:

• Volbou dialogu Soubor > Export > Exportování Adobe® Flash®, tla ítko > Mo"nosti si
zobrazíte karty Písma a Komprese.

• Zvolením tla ítka Interaktivní sestavy > SWF > V!chozí mo"nosti v dialogu P edvolby
(nabídka QuarkXPress/Upravit) se zobrazí listy Formát souboru, Písma a Komprese.

Oblast Formát souboru umo! uje zadat v!chozí hodnoty nastavení exportu, které se
zobrazují v dialogu Soubor > Export > Exportování Adobe® Flash®. Tato oblast se
zobrazuje jen pokud dialog vyvoláte prost ednictvím dialogu P edvolby.

Za"krtávacím polí kem Vlo"it v!echna písma v oblasti Písma zahrnete v"echna písma,
která jsou nutná ke správnému renderování textov!ch ráme k  uvnit  souboru SWF.
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Poznámka: texty, které nejsou v textov!ch ráme cích, se v"dy zobrazují s p i azen!m
písmem, bez ohledu na toto nastavení.

Chcete-li zajistit, aby písmo bylo skute n  vlo!eno, pou!ijte je alespo  na jeden znak nebo
prázdn! odstavec v textovém ráme ku kdekoliv v sestav .

V oblasti Komprese jsou tyto ovládací prvky:

• Posuvník Kvalita JPEG: Umo! uje nastavit kvalitu obrázk  JPEG v exportovaném souboru
SWF. Vy""í kvalitou získáte lep"í vzhled, ale i v t"í velikost souboru.

• Za"krtávací polí ko Nekomprimovat zvuk: Zvuk bez komprimace m !e znít lépe, ale soubor
bude v t"í.

• Rozevírací nabídka Kompatibilní s: Umo! uje zvolit nejni!"í kompatibilní verzi p ehráva e
Flash. Obecn  vzato, ni!"í verze znamená lep"í kompatibilitu v prohlí!e ích. Zárove  ale
ni!"í verze nemusí podporovat v"echny funkce va"í prezentace. Nap íklad verze 6 p ehráva e
Flash nepodporuje video ve formátu FLV. Hodnota se nepou!ije v p ípad , !e exportujete
s vlo!en!m p ehráva em Flash. Pro export s vlo!en!m p ehráva em Flash se v!dy pou!ívá
verze 9.

Práce s v!razy

V!razy, prom nné, operátory a funkce jsou prvky, ze kter!ch se sestává programovací jazyk,
ur en! k vytvá ení "inteligentních" interaktivních prezentací. U v t"iny projekt  v!razy
nebude pot ebovat, p i sestavování mnoha typ  multimediálních prezentací vysta íte s
ovládacími prvky nabízen!mi paletou Ovládání. Nicmén  pokro ilej"ím u!ivatel m poskytují
v!razy siln j"í prost edky  ízení.

Seznámení s v!razy

V!raz je krátká sada instrukcí, která ur uje, !e interaktivní sestava má n co ud lat. Nap íklad:

Box1.SetOpacity(50)

Tento v!raz p ikazuje interaktivní sestav , aby nastavila krytí textového ráme ku "Box1"
na 50%.

V!raz je tvo en n kolika  ástmi. V!raz m !e mít sestaven z t chto slo!ek:

• Parametry

• Prom nné

• Operátory

• Funkce

• Objekty
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V na"em p íklad  je "Box1" objektem, "SetOpacity" je funkce a "50" je parametr. Kombinací
t chto slo!ek v pat i ném po adí lze vytvo it p íkaz, kter! ur í interaktivní prezentaci, aby
do ráme ku dala text.

Parametry
Parametr je díl informace. Parametrem m !e b!t cokoliv od celého  ísla a! po interaktivní
objekt. Pro ka!d! typ parametru je k dispozici prom nn! typ.

Prom nné
Prom nná je místo, do kterého se ukládá díl í informace. M !ete si ji p edstavit jako ""uplík",
ve kterém máte uschovánu hodnotu. V prezenta ních sestavách m !ete pou!ívat následující
typy prom nn!ch.

• Integer (celé  íslo): Celé  íslo od –2 147 483 648 do 2 147 483 647 (v etn ).

• Decimal (desítkové  íslo): Racionální  íslo od –9x10306 do 9x10306 s p esností na 15
desetinn!ch míst.

• String ( et z):  ada maximáln  255 písmen,  íslic a interpunk ních znak .

• Boolean (logická hodnota): True (pravda) nebo false (nepravda).

• Point (bod): Sou adnice x,y (nap íklad: 10, 20). Ka!dé z  ísel musí b!t celé  íslo od
–2,147,483,648 do 2,147,483,647 (v etn ).

• Object (objekt): Odkaz na interaktivní objekt.

Ka!dá prom nná má jednozna n! název. Pou!ijete-li název prom nné ve v!raze,  íkáte
interaktivní prezentaci, aby vzala hodnotu, která je práv  ulo!ená v této prom nné, a pou!ila
tuto hodnotu ve v!raze.

M jme nap íklad prom nnou typu integer, pojmenovanou IntVar, která obsahuje  íslo 6.
M !eme vytvo it takov!to v!raz:

Box1.Append(IntVar)

Kdy! je tento v!raz provád n ("vyhodnocován"), nalezne interaktivní prezentace hodnotu
6 ulo!enou v IntVar a vlo!í tuto hodnotu do ráme ku nazvaného "Box1". V d sledku toho
bude ráme ek "Box1" obsahovat  íslo 6.

Prom nné mohou b!t velmi u!ite né. Do prom nn!ch m !ete nap íklad ulo!it  íslo poslední
stránky zobrazené p i prezentaci, jméno u!ivatele, po et bod  získan!ch ve h e.

U názv  prom nn!ch nezále!í na velikosti písmen.

Operátory
Operátory jsou symboly (nap íklad + nebo -), které pou!íváme p i s ítání, od ítání, násobení,
d lení a p i provád ní mnoha dal"ích druh  operací.
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Nejd le!it j"ím operátorem je znak "rovná se", nebo  slou!í k p i azování hodnot prom nn!m.
V p edchozím p íklad  jsme pou!ili následující jednoduch! v!raz k ulo!ení  ísla 6 do
prom nné IntVar:

IntVar = 6

Tento v!raz ur uje interaktivní prezentaci, !e má ulo!it hodnotu za znaménkem rovnosti
do prom nné pojmenované "IntVar".

Dal"í operátory umo! ují kombinovat a porovnávat  ísla a jiné hodnoty. Nap íklad:

IntVar = 2 + 4

V tomto p íklad  se pou!ívají dva operátory: Znaménko rovnosti a znaménko plus. P i
provád ní v!razu se te interaktivní sestava  ísla 2 + 4 a vlo!í v!sledek do IntVar.

Pro p i azování pou!íváme jedno znaménko rovnosti (=), pro kontrolu rovnosti hodnot
slou!í dv  znaménka rovnosti (==).

Funkce
Funkce jsou p íkazy, které umo! ují provád t slo!ité operace. Existuje mnoho druh  funkcí,
ale v"echny pou!ívají stejn! formát:

FunctionName()

U n kter!ch funkcí je t eba zadat v závorkách za názvem funkce argument (parametr nebo
prom nnou), u jin!ch funkcí z stanou závorky prázdné. Závorky je t eba zapsat v!dy. I v
p ípad , !e mezi nimi nic není.

Funkce, které vy"adují parametry
U n kter!ch funkcí je nutno do závorek vlo!it parametr nebo prom nnou. Pokud je v
závorkách funkce uzav en parametr nebo prom nná, tak tento parametr nebo prom nnou
"p edáváme" funkci. Nap íklad:

Box1.Append(IntVar)

V tomto v!raze se hodnota prom nné IntVar p edává funkci Append. Funkce Append
pracuje s tímto parametrem tak, !e jej umístí do textového ráme ku nazvaného "Box1".

Funkce, které vracejí hodnoty
N které funkce jsou ur eny k provád ní v!po t  nebo k vyhodnocování podmínek objektu.
Tyto funkce vytvá ejí informaci, jako t eba v!sledek v!po tu nebo stav objektu. Pokud
taková funkce ukon í své provád ní, vrací tuto informaci.

Jako p íklad nám poslou!í funkce Number.sqrt(). Po ítá druhou odmocninu hodnoty,
kterou jí p edáte. Chcete-li vypo ítat druhou odmocninu  ísla 25, napí"ete "Number.sqrt(25)".

Nicmén  zápis "Number.sqrt(25)" není úpln!m v!razem, proto!e ne íká interaktivní
prezentaci, co má provést s vrácenou hodnotou (druhá odmocnina z 25, tj. 5). Pro vytvo ení
správného úplného p íkazu musíte interaktivní prezentaci sd lit, kam má informaci umístit.

324 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

INTERAKTIVNÍ SESTAVY



To lze ud lat nap íklad vlo!ením hodnoty do prom nné:

IntVar = Number.sqrt(25)

Po vyhodnocení v!razu bude hodnota prom nné IntVar rovna  íslu 5.

Pro  má tato funkce na za átku Number? V tomto p ípad  Number znamená, !e se jedná o
numerickou funkci. Více informací naleznete v  ásti "Objekty".

Objekty
N které funkce vy!adují "objekt" (se kter!m pracují). Tyto funkce mohou m nit stav objektu
nebo zji" ovat informace o objektu. Takové funkce naz!váme "objektové funkce" nebo
"metody". Pou!ívá se pro n  následující syntaxe:

objectName.functionName()

Objektové funkce pracují podobn  jako jiné funkce. Ji! jsme vid li tento p íklad:

Box1.Append(IntVar)

Zde je textov! ráme ek pojmenovan! "Box1" objektem, do kterého chce funkce Append
umístit hodnotu z prom nné IntVar. Tato funkce je p íkladem objektové funkce, která
vrací hodnotu.

Jedná se o p íklad objektové funkce, která vrací hodnotu.

MyVariable = Box1.IsVisible()

V tomto v!raze funkce IsVisible zji" uje, zda je objekt zvan! "Box1" viditeln!; zji"t ná
logická hodnota (v!sledek typu Boolean s hodnotami "true" nebo "false") je ulo!ena do
prom nné MyVariable.

Krom  interaktivních objekt  mohou n které objektové funkce pracovat i s jin!mi typy
objekt . Nap íklad:

IntVar = Number.sqrt(2)

Objekt Number je knihovna matematick!ch funkcí, nikoliv interaktivní objekt. V!raz
znamená, !e funkce Sqrt objektu Number má vypo ítat odmocninu ze dvou a ulo!it
v!sledek do prom nné jménem "MyVariable".

Chcete-li pracovat s objektem ve v!razu, musíte dodr!et jisté jmenné konvence. Jméno
objektu nesmí za ínat  íslem a nesmí obsahovat jiné symboly ne! znak dolaru ($) znak
podtr!ení (_). Pokud obsahuje mezery, m !ete je ve v!raze nahradit znaky podtr!ení.

Práce s dialogem editoru v!raz 

Tla ítko Editor v!raz  zobrazí dialogové okno Editor v!raz . Toto okno umo! uje tvorbu
v!raz  dv ma zp soby:

• Pokud jste v práci s v!razy za áte níky, m !ete je sestrojovat poklepáním na polo!ky (ve
vhodném po adí) v seznamech v horní polovin  dialogu.
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• Pokud znáte syntaktická pravidla v!raz , m !ete v!razy zadávat p ímo do velkého edita ního
pole.

Dialog Editor v!raz  umo! uje vytvá et v!razy a kontrolovat jejich správnost.

Vytvá et lze n kolik druh  v!raz . Toto jsou nejobvyklej"í typy v!raz :

• Volání funkce na interaktivní objekt: Tím lze objektu p ikázat, aby n co ud lal. Nap íklad
m !ete zviditelnit skryt! objekt voláním funkce SetVisible: MyBox.SetVisible(true)

• P i azení hodnoty prom nné: Zde m níte hodnotu prom nné. Nap íklad m !ete p i adit obsah
textového ráme ku prom nné nazvané "UserName": UserName = MyTextBox.GetText()

Volání funkce na interaktivní objekt
Postup sestavení v!razu, kter! volá funkci na interaktivní objekt:

1 Chcete-li pracovat s interaktivním objektem, kter! u! v sestav  existuje, vyberte jeho název
v seznamu Objekty. Pomocí rozbalovací nabídky na za átku seznamu lze zú!it seznam
objekt  na základ  typu.

2 Poklepáním na název objektu jej p idáte do edita ní oblasti.

3 Pot ebujete-li zobrazit seznam funkcí, které mohou b!t volány na konkrétní typ objektu,
zvolte tento typ v rozevírací nabídce Funkce. Pokud pracujete s objektem animace, zvolte
Animace.

4 Posouvejte seznam Funkce, dokud nenajdete po!adovanou funkci. Popis toho, co funkce
d lá, se zobrazí po klepnutí na její název dole v dialogovém okn . Pro tento typ v!razu
obvykle pot ebujete funkci, která nevrací hodnotu, tak!e hledejte v popisu funkce takové,
které neza ínají slovem "Get". Nap íklad pro spu"t ní p ehrávání objektu animace zvolte
Animation.Play().

5 Poklepáním na název funkce ji p idáte do edita ní oblasti.

6 Správnost v!razu lze zkontrolovat klepnutím na Ov  it. Poznamenejme, !e toto tla ítko
kontroluje pouze syntaktickou správnost v!razu a taková správnost je"t  neznamená, !e
v!raz pracuje tak, jak pot ebujete.
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7 Klepn te na OK.

Po vyhodnocení v!razu je zvolená funkce volána na ur en! objekt. V tomto p ípad  se
p ehraje animace.

P i azení hodnoty prom nné
Postup sestavení v!razu, kter! p i adí hodnotu prom nné:

1 Pokud je"t  nemáte vytvo enu prom nnou, klepn te na Nov!/upravit nad seznamem
Prom nné. Otev e se okno Prom nné

2 Klepn te na tla ítko, zadejte název prom nné a zvolte její typ z rozevírací nabídky Typ.
Pokud pot ebujete prom nnou, která je pole, za"krtn te Pole a do pole Prvk  zadejte po et
prvk . Klepn te na OK.

K prvk m pole se p istupuje na základ  názvu prom nné a pozice v seznamu pole.

3 Poklepáním na název prom nné v seznamu Prom nné se prom nná p idá do edita ní oblasti.
Pokud nap íklad chcete na íst text z objektu textov! ráme ek a umístit jej do prom nné
"UserName", poklepejte na UserName v seznamu Prom nné.

4 Znaménko "rovná se" se vlo!í do poklepáním na "rovná se" v oblasti Operátory nebo ru n 
z klávesnice.

5 Hodnota, kterou p i azujete prom nné, zpravidla pochází bu  z interaktivního objektu,
nebo z n jakého v!po tu.

• Chcete-li p i adit hodnotu z interaktivního objektu, poklepejte na název objektu v seznamu
Objekty, potom poklepejte na název funkce v seznamu Funkce. Chcete-li nap íklad na íst
obsah objektu textov! ráme ek nazvaného MyTextBox, poklepejte na MyTextBox v nabídce
Objekty, a potom poklepejte na Text Object.GetText() v seznamu Funkce.

• Chcete-li p i adit hodnotu pocházející z v!po tu, pou!ijte vhodné funkce ze seznamu
Funkce spolu s vhodn!mi operátory ze seznamu Operátory. Nap íklad k p evedení hodnoty
prom nné UserName na velká písmena, p idejte do v!razu UserName.ToUpperCase(). K
tomu vám poslou!í seznam Objekty a seznam Funkce. Nebo, chcete-li spo ítat celkovou
délku dvou  et zc , p idejte String1 + String2 do edita ní oblasti pomocí seznam  Prom nné
a Operátory.

6 Správnost v!razu lze zkontrolovat klepnutím na Ov  it. Poznamenejme, !e toto tla ítko
kontroluje pouze syntaktickou správnost v!razu a taková správnost je"t  neznamená, !e
v!raz pracuje tak, jak pot ebujete.

7 Klepn te na OK.
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e-knihy

E-knihy m !ete vytvá et ve t ech formátech:

• E-knihy ePub pro e- te ky typu iPad®, Sony® Reader a NOOK®

• e-knihy Kindle pro e- te ky Amazon® Kindle®

• E-knihy pro  te ky Blio

Proces vytvá ení e-knih ePub, Kindle a Blio je velmi podobn!. Hlavní rozdíl je v tom, !e
n které funkce dostupné v jednotliv!ch formátech nejsou k dispozici pro ostatní formáty.
Tyto rozdíly jsou popsány v ní!e uveden!ch tématech.

Informace o publikování e-knihy, viz A Guide to Digital Publishing with QuarkXPress.

Práce se Zobrazením p etékaného textu

Formáty e-knih ePub, Kindle a Blio nabízí zobrazení p etékaného textu, ve kterém koncoví
u!ivatelé vidí obsah v celoobrazovkovém formátu s mo!ností zm ny velikosti písma. Díky
tomuto zobrazení mohou koncoví u!ivatelé vid t obsah bez omezování nebo ru"ení
rozvr!ením stránky. E-knihy Blio mohou mít n kolik kapitol nebo sekcí a v"echny lze v
zobrazení p etékaného textu vid t postupn  za sebou.

Chcete-li vyu!ít tuto funkci, musíte v QuarkXPressu vytvo it nejmén  jeden  lánek p etékaného
textu. Pokud to pro vás bude v!hodné, m !ete vytvo it jeden  lánek pro ka!dou kapitolu
nebo sekci, ale není to nutné.

 lánek p etékaného textu je jednoduchá kopie obsahu, kter! tvo í konkrétní kapitolu nebo
sekci.  lánky p etékaného textu jsou d le!ité ze dvou hledisek:

• Proto!e obsah v typické sestav  QuarkXPressu není bez ur it!ch úprav vhodn! pro pou!ití
v zobrazení p etékaného textu. P íklad: sestava m !e obsahovat znaky Zará!ka zde, ru n 
vlo!ené konce  ádk  nebo texty psané pouze velk!mi písmeny - to v"e nemusí v zobrazení
p etékaného textu vypadat dob e. Jako návrhá  sestavy musíte upravit obsah v ka!dém
 lánku p etékaného textu, aby se zajistilo maximální pohodlí koncov!ch  tená  .

• Proto!e pot ebujete zp sob, jak do textu aplikovat sémantické zna ky (nap íklad pro Nadpis,
Titulek a T lo).  te ka e-knih pou!ívá tyto zna ky pro ur ení, jak text zobrazit.
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Zobrazení p etékaného textu prezentuje obsah podobn , jako to umí základní textové
editory. Je zde pouze jedno písmo a pouze n kolik málo mo!ností formátování. Ka!d!
 lánek p etékaného textu je rozd len do  ástí, ka!dá odpovídá bloku textu nebo obrázku v
sestav . Po adí  ástí m !ete v rámci  lánku p etékaného textu zm nit, aby bylo spln no
po!adované po adí p i  tení.

 lánek p etékaného textu je mo!né vytvo it dv ma zp soby:

• Zvolením e-kniha (ePub, Kindle) z rozvírací nabídky Typ sestavy p i vytvá ení nového
projektu.

• Zkopírováním obsahu z Tiskové sestavy.

Kdy! p i vytvá ení nového projektu zvolíte v rozvírací nabídce Typ sestavy polo!ku e-kniha
(ePub, Kindle), QuarkXPress vytvo í projekt s jednou Tiskovou sestavou s celostránkov!m
obrázkov!m ráme kem a jedním  lánkem p etékaného textu s v!chozí textovou sou ástí.
První stránku Tiskové sestavy byste m li pou!ít pro vytvo ení obalu e-knihy ePub nebo
Kindle a  lánek p etékaného textu pou!ít pro vytvo ení jeho obsahu. (Ve"keré stránky,
které p idáte za stranu 1 Tiskové sestavy, nejsou pou!ity p i exportu sestavy do e-knihy
ePub.)

Pokud zvolíte vytvo ení  lánku p etékaného textu z Tiskové sestavy, jedná se o následující
postup:

Krok 1: Vytvo te sestavu.

Krok 2: Ur ete kapitoly nebo sekce a ur ete, které  ásti sestavy v bec nechcete p idat do zobrazení
p etékaného textu.
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Krok 3: Vytvo te  lánky p etékaného textu z ka!dé kapitoly a sekce, p izp sobte je pro zobrazení
p etékaného textu a p idejte sémantické zna ky.

Krok 4: Exportujte sestavu jako e-knihu a zobrazte ji v e- te ce.

Vytvá ení  lánk  p etékaného textu

Obsah v  lánku p etékaného textu není synchronizován s obsahem v sestav . Pot ebujete-li
provést jakékoli zm ny v textu, ze kterého byl vytvo en  lánek p etékaného textu, budete
muset aktualizovat jeho obsah (viz"Aktualizování obsahu v Zobrazení p etékaného textu").
Vytvo ení  lánku p etékaného textu by m lo b!t posledním krokem v procesu p ípravy
sestavy pro export do formátu ePub, Kindle nebo Blio.

 lánky p etékaného textu je mo!né vytvo it t emi zp soby:

• Z v!b ru. Tento zp sob umo! uje zvolit specifické ráme ky, které chcete p idat do  lánku
p etékaného textu. Je to nejlep"í zp sob v p ípad , !e je v sestav  mnoho obsahu, kter! by
nem l b!t v Zobrazení p etékaného textu viditeln! (nap íklad záhlaví a zápatí).

• Ze stránek. Tato mo!nost zkopíruje v"e z vámi ozna en!ch stránek do  lánku p etékaného
textu. Je to nejlep"í mo!nost v p ípad , !e tém   ve"ker! obsah v sestav  má b!t v Zobrazení
p etékaného textu viditeln!. (Ru n  m !ete odebrat libovoln! obsah, kter! nenále!í do
Zobrazení p etékaného textu.)

• Zvolením e-kniha (ePub, Kindle) z rozvírací nabídky Typ sestavy v dialogovém okn 
Nov! projekt (nabídka Soubor).

Projekty vytvo ené v publika ním systému Quark Publishing System® (QPS®) nebo upravené
v aplikaci QuarkCopyDesk® ji! mohu obsahovat jeden nebo více  lánk . Otev ete-li  lánek
QuarkCopyDesk nebo soubor projektu obsahující  lánky se sou ástmi, musíte se pro p idání
obsahu do p etékaného textu p epnout do Zobrazení p etékaného textu (Zobrazení >
Zobrazení p etékaného textu).
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Chcete-li zobrazit nebo skr!t te kované  áry a "títky nad sou ástmi, klepn te na tla ítko

Zobrazit/Skr!t záhlaví sou ásti  ve spodní  ásti okna.

Ve vyexportované e-knize jsou zalomení stránek mezi jednotliv!mi  lánky p etékaného
textu.

Vytvá ení  lánku p etékaného textu z v!b ru
Postup vytvo ení  lánku p etékaného textu z jednoho nebo více zvolen!ch objekt :

1 Dokon ete úpravy ve"kerého textu, kter! chcete vlo!it do  lánku p etékaného textu. (Obsah
zobrazení p etékaného textu m !ete upravit, ale pokud to ud láte, ztratíte ve"kerá dopl ková
formátování provedená v zobrazení p etékaného textu.)

2 Otev ete paletu Zna kování p etékaného textu (nabídka Okno).

3 Do zobrazení p etékaného textu je mo!né p idat zvolen! obsah n kolika zp soby:

• Pro vytvo ení nového  lánku z v!b ru zvolte ráme ky, které obsahují cílov! obsah, a vyberte
Objekt > Digitální publikování > P idat do Zobrazení p etékaného textu > Nov!  lánek

nebo v palet  Zna kování p etékaného textu klepn te na Nov!  lánek . QuarkXPress
vytvo í nov!  lánek p etékaného textu a vlo!í do n j ve"ker! text a obrázky ze zvolen!ch
ráme k .

• Pro p idání obsahu do existujícího  lánku vyberte ráme ky, které obsahují cílov! obsah, a
vyberte Objekt > Digitální publikování > P idat do Zobrazení p etékaného textu >
[Název  lánku] nebo v palet  Zna kování p etékaného textu klepn te na P idat objekt

. QuarkXPress p idá obsah na konec zvoleného  lánku p etékaného textu.

• Pro p idání nového  lánku z n kolika stránek obsahu zvolte Sestava > P idat stránky do
Zobrazení p etékaného textu. V dialogovém okn  P idat stránky do Zobrazení
p etékaného textu m !ete vybrat po!adované stránky a ozna it, zda je chcete p evést na
jeden  lánek nebo na více  lánk  pro jednotlivé archy.

Dialogové okno P idat stránky do p etékaného textu
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4 Chcete-li ov  it vytvo ení  lánku p etékaného textu, otev ete paletu Zna kování p etékaného
textu (nabídka Okno).

Paleta Zna kování p etékaného textu s nov  vytvo en!m  lánkem. Tento  lánek obsahuje text
v jednom ráme ku, obrázek a text, kter! prochází p es více ráme k .

5 Chcete-li zm nit název nového  lánku, zvolte jej a klepn te na Upravit vlastnosti . Zadejte
nov! název  lánku a klepn te na OK.

6 Otev ete  lánek v Zobrazení p etékaného textu a prove te pot ebné úpravy. (Dal"í informace,
viz "Upravení obsahu v Zobrazení p etékaného textu.")

Vytvá ení  lánku p etékaného textu ze stránek
Chcete-li najednou p evést jednu nebo více stránek obsahu na  lánek nebo  lánky, pou!ijte
následující postup.

1 Dokon ete úpravy ve"kerého textu, kter! chcete vlo!it do  lánku p etékaného textu. (Obsah
zobrazení p etékaného textu m !ete upravit, ale pokud to ud láte, ztratíte ve"kerá dopl ková
formátování provedená v zobrazení p etékaného textu.)

2 Vyberte Sestava > P idat stránky do Zobrazení p etékaného textu. Otev e se dialogové
okno P idat stránky do p etékaného textu.

Dialogové okno P idat stránky do p etékaného textu
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3 V sekci Stránky ur ete, zda chcete p idat v"echny stránky sestavy nebo pouze ur it! rozsah.
V sekci  lánky ur ete, zda chcete p evést v"echny stránky na jeden  lánek nebo zda vytvo it
samostatné  lánky pro ka!d! arch.

4 Klepn te na OK. QuarkXPress vytvo í pot ebné  lánky p etékaného textu a vlo!í do nich
ve"ker! obsah ze zvolen!ch stránek.

5 Chcete-li ov  it vytvo ení  lánku p etékaného textu, otev ete paletu Zna kování p etékaného
textu (nabídka Okno).

Paleta Zna kování p etékaného textu s nov  vytvo en!m  lánkem. Tento  lánek obsahuje text
v jednom ráme ku, obrázek a text, kter! prochází p es více ráme k .

6 Chcete-li zm nit název nového  lánku, zvolte jej a klepn te na Upravit vlastnosti . Zadejte
nov! název  lánku a klepn te na OK.

7 Otev ete  lánek v Zobrazení p etékaného textu a prove te pot ebné úpravy. (Dal"í informace,
viz "Upravení obsahu v Zobrazení p etékaného textu.")

Mapování p edloh stylu na zna ky p etékání

Standardn , kdy! kopírujete obsah ze zobrazení sestavy do zobrazení p etékaného textu,
je obsah zkopírován jako odstavce stylu "Body" do sou ástí typu "Body" a zachovány jsou
pouze styly písma (nap íklad tu né nebo kurzíva). M !ete v"ak pou!ít pravidla mapování
pro ozna kování obsahu v zobrazení p etékaného textu podle p edloh styl  aplikovan!ch
na obsah v zobrazení sestavy.

Postup mapování p edloh stylu na zna ky p etékání:

1 Zvolte Objekt > Digitální publikování > Mapování zna ek p etékání nebo klepn te na

Upravit Mapování zna ek p etékání  v palet  Zna kování p etékaného textu (nabídka
Okno). Otev e se dialogové okno Upravit Mapování zna ek p etékání.
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Dialogové okno Upravit Mapování zna ek p etékání

V tomto dialogovém okn  jsou ve sloupci P edloha stylu uvedeny v"echny odstavcové
p edlohy stylu z aktivního projektu. Sloupec Zna ka p etékání  obsahuje rozvírací nabídku,
ve které jsou uvedeny v"echny zna ky odstavc  dostupné v Zobrazení p etékaného textu.

2 Ve sloupci P edloha stylu vyberte p edlohu stylu. Poté ve sloupci Zna ka p etékání  vyberte
Zna ku p etékání, na kterou chcete namapovat tuto p edlohu stylu. Nechcete-li do  lánku
p etékaného textu kopírovat text, kter! pou!ívá konkrétní p edlohu stylu, vyberte
Neextrahovat.

3 V!"e uveden! krok opakujte pro v"echny p edlohy stylu, které chcete mapovat na zna ky
p etékání, které jsou r zné od zna ky Body.

4 Klepn te na OK.

5 P idejte sv j obsah do Zobrazení p etékaného textu. (Dal"í informace, viz "Vytvá ení  lánk 
p etékaného textu" a "P idávání obsahu do  lánku p etékaného textu.") QuarkXPress pou!ívá
vámi vytvo ená pravidla pro ur ení, jak jsou aplikovány Zna ky p etékání.

P idávání obsahu do  lánku p etékaného textu

Do existujícího  lánku p etékaného textu je mo!né p idat obsah n kolika zp soby:

• Vyberte nejmén  jeden obrázkov! nebo textov! ráme ek a poté zvolte Objekt > Digitální
publikování > P idat do Zobrazení p etékaného textu > [název  lánku].

• Otev ete paletu Zna kování p etékaného textu (nabídka Okno). Vyberte cílov!  lánek
p etékaného textu, poté zvolte nejmén  jeden obrázkov!  i textov! ráme ek a v palet 

Zna kování p etékaného textu klepn te na P idat sou ást .

• Stiskn te Control+klepn te / nebo klepn te prav!m tla ítkem na nejmén  jeden obrázkov!
nebo textov! ráme ek a v kontextové nabídce vyberte Digitální publikování > P idat do
Zobrazení p etékaného textu > [název  lánku].

• P i zobrazování p etékaného textu klepn te v palet  Zna kování p etékaného textu na

polo!ku Nov!  lánek .
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• P i zobrazování p etékaného textu klepn te v palet  Zna kování p etékaného textu na

Nová sou ást  a zvolte Textová sou ást, Obrázková sou ást, Audio sou ást nebo Video
sou ást. Upozor ujeme, !e nová sou ást bude p idána do  lánku p etékaného textu, ale ne
do p vodní Tiskové sestavy.

Zvolíte-li Obrázková sou ást, otev e se dialogové okno Import, ve kterém m !ete zvolit
obrázkov! soubor, kter! chcete vlo!it do sou ásti.

Pokud zvolíte Audio sou ást nebo Video sou ást, otev e se dialogové okno Interaktivní
atributy. Více informací, viz "P idání audia do e-knihy ePub" a "P idání videa do e-knihy ePub."

Rozd lení sou ásti p etékaného textu

Chcete-li rozd lit stávající sou ást na dv , stiskn te Control+klepn te / klepn te prav!m
tla ítkem na místo, kde chcete  lánek rozd lit, a zvolte Rozd lit sou ást. Chcete-li rozd lit
stávající sou ást na t i, vyberte text, kter! chcete pou!ít jako prost ední sou ást, a zvolte
Rozd lit sou ást.

Zm na po adí sou ástí ve  lánku p etékaného textu

Ka!d! textov! ráme ek,  et z nebo obrázek, kter! vlo!íte do  lánku p etékaného textu, je
p idán jako sou ást. Za normálních okolností se sou ásti ve  lánku p etékaného textu nemusí
zobrazit ve správném po adí. Postup zm ny po adí sou ástí ve  lánku p etékaného textu:

1 Otev ete paletu Zna kování p etékaného textu (nabídka Okno).

2 Zv t"ete cílov!  lánek p etékaného textu a vyberte sou ást, kterou chcete p esunout.

3 V palet  Zna kování p etékaného textu zm  te pozici sou ástí p eta!ením nebo pou!ijte
tla ítko Nahoru  nebo Dol .

Upravení obsahu v Zobrazení p etékaného textu

Obsah  lánku p etékaného textu m !ete upravit, aby byl vhodn j"í pro zobrazení ve formátu
ePub nebo ve  te ce Blio eReader. Upravení  lánku p etékaného textu:

1 Chcete-li otev ít zobrazení p etékaného textu, vyberte Zobrazení > Zobrazení p etékaného
textu. Otev e se nové okno Zobrazení p etékaného textu.

Velikost i polohu okna Zobrazení p etékaného textu m !ete upravit tak, aby bylo umíst no
podél zobrazení sestavy. To usnadní vizuální porovnávání obou obsah .

2 Otev ete paletu Zna kování p etékaného textu (nabídka Okno).

3 V okn  Zobrazení p etékaného textu rozbalte cílov!  lánek p etékaného textu a poté klepn te
na sou ást, kterou chcete upravit.

Pro zobrazení sou ásti v zobrazení sestavy vyberte sou ást v palet  Zna kování p etékaného

textu a klepn te na Ukázat objekt v sestav . Pro zobrazení sou ásti v Zobrazení
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p etékaného textu vyberte sou ást v palet  Zna kování p etékaného textu a klepn te na

Ukázat objekt v Zobrazení p etékaného textu .

4 Prove te po!adované zm ny textu.

5 Zna kováním textu v Zobrazení p etékaného textu m !ete nastavit zp sob, jak!m se text
zobrazí ve  te ce Blio eReader. Spodní polovina palety Zna kování p etékaného textu
obsahuje zna ky na úrovni odstavc  a zna ky na úrovni znak .

Paleta Zna kování p etékaného textu, je-li aktivní Zobrazení p etékaného textu

6 Kdy! vytvo íte  lánek p etékaného textu z obsahu sestavy, automaticky je na ve"ker! text
aplikována zna ka Body. Pro ozna ení odstavce jinou odstavcovou zna kou vyberte odstavec
nebo umíst te kurzor do odstavce a poté klepn te na odstavcovou zna ku v palet  Zna kování
p etékaného textu.

P esto!e jsou odstavcové zna ky podobné odstavcov!m p edlohám stylu, li"í se ve dvou
sm rech. Zaprvé: mají mén  charakteristik a nelze je p idat, upravit nebo odstranit. Zadruhé:
namísto zm ny vzhledu umo! ují pouze ozna it typ informace, kterou text p edstavuje.
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Odstavcové styly v Zobrazení p etékaného textu

7 Chcete-li na text aplikovat textové zna ky, vyberte text a poté klepn te na textovou zna ku
v palet  Zna kování p etékaného textu.

P esto!e jsou textové zna ky podobné textov!m p edlohám stylu, mají mén  charakteristik
a nelze je p idat, upravit nebo odstranit.

Textové styly v Zobrazení p etékaného textu

8 Chcete-li zm nit, jak!m zp sobem se zobrazuje obrázek v Zobrazení p etékaného textu,
vyberte obrázek a pou!ijte ovládací prvky M  ítko obrázku ve spodní  ásti palety
Zna kování p etékaného textu. Pokud klepnete a O íznout, m !ete dynamicky o íznout
a oto it obrázek.
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Ovládací prvky M  ítko obrázku v palet  Zna kování p etékaného textu

V zobrazení sestavy m !ete zm nit m  ítko nebo o íznutí obrázku, ani! by se odstranily
zm ny provedené v Zobrazení p etékaného textu.

9 Pro zm nu nastavení exportu pro jednotlivou obrázkovou sou ást vyberte sou ást v palet 

Zna kování p etékaného textu a klepn te na Upravit vlastnosti . Otev e se dialogové
okno Upravit vlastnosti obrázkové sou ásti.

Dialogové okno Upravit vlastnosti obrázkové sou ásti

Chcete-li pou!ít specifikované vlastnosti obrázku p i exportu souboru, klepn te na Pou"ít
obecná nastavení.

Chcete-li pou!ít specifické rozli"ení, formát a kvalitu obrázku, klepn te na Pou"ít vlastní
nastavení pro tento obrázek. Tato nastavení m !ete p i exportu potla it; více informací,
viz "Exportování pro ePub" a "Exportování pro Kindle"

10 Pro odstran ní sou ásti z  lánku p etékaného textu vyberte sou ást v palet  Zna kování

p etékaného textu a klepn te na Vymazat objekt .

Aktualizování obsahu v Zobrazení p etékaného textu

V ideálním stavu by m l b!t obsah dokon en v sestav  je"t  d íve, ne! z ní za nete vytvá et
 lánek p etékaného textu. N kdy to v"ak takto není mo!né uskute nit. Pokud po vytvo ení
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 lánku p etékaného textu provedete dodate né zm ny do textu nebo obrázk  v sestav , ze
které byl vytvo en, m !ete aktualizovat obsah zobrazení p etékaného textu, aby odpovídal
obsahu sestavy.

Postup aktualizování sou ásti:

1 V zobrazení sestavy vyberte ráme ek s po!adovan!m obsahem.

2 Vyberte Objekt > Digitální publikování > Nahradit obsah v Zobrazení p etékaného
textu. QuarkXPress p epí"e obsah sou ásti obsahem z tohoto ráme ku.

Pokud aktualizujete obsah, ztratíte ve"keré zna ky, které jste aplikovali v Zobrazení
p etékaného textu.

Tato funkce se nepou!ije na interaktivní sou ásti.

P idání interaktivity do e-knih ePub

Témata ní!e vysv tlují, jak p idat r zné typy interaktivity do  lánku p etékaného textu. Po
p idání interaktivního objektu do sestavy p etékaného textu m !ete tuto sestavu
vyexportovat do souboru ePub.

Interaktivitu ePub nem !ete p idat do objekt  v sestav  App Studio. Dal"í informace najdete
v Pr vodci App Studiem.

P idání audia do e-knihy ePub

Audio soubor m !ete v e-knize ePub p i adit k obrázkovému ráme ku. Pokud u!ivatel klepne
na ráme ek, za ne se p ehrávat zvuk. Postup p idání audia do e-knihy ePub:

1 Prove te jednu z t chto operací:

• Pokud p izp sobujete obsah z Tiskové sestavy, nakreslete na po!adované místo obrázkov!
ráme ek ur en! pro audio obsah, poté zvolte obrázkov! ráme ek a vyberte Objekt > Digitální
publikování > Upravení interaktivnosti ePub.

• Pokud vytvá íte  lánek p etékaného textu bez odpovídající Tiskové sestavy, v palet 
Zna kování p etékaného textu  vyberte sou ást, za kterou chcete p idat nové audio, klepn te
na tla ítko P idat sou ást  a z otev ené rozvírací nabídky zvolte Audio sou ást. Pokud zvolíte
 lánek, nová sou ást bude p idána na konec  lánku.

Otev e se dialogové okno Interaktivní atributy.

2 V rozvírací nabídce Typ zvolte Audioe.

3
Klepn te na P ipojit  a vyberte soubor audia.

M !ete pou!ít audio soubory ve formátu MP3.
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4 Klepn te na Otev ít.

5 Klepn te na OK.

Pro zobrazení zvoleného audio souboru v systému soubor  klepn te na Ukázat .

6 Pokud upravujete obsah z Tiskové sestavy, p idejte do  lánku p etékaného textu obrázkov!
ráme ek. Dal"í informace, viz "Práce se Zobrazením p etékaného textu".

P idání videa do e-knihy ePub

Postup p idání videa do e-knihy ePub:

1 Prove te jednu z t chto operací:

• Pokud p izp sobujete obsah z Tiskové sestavy, nakreslete na po!adované místo obrázkov!
ráme ek velikosti p edpokládaného videa, poté zvolte obrázkov! ráme ek a vyberte Objekt >
Digitální publikování > Upravení interaktivnosti ePub. Chcete-li v ráme ku zobrazit
obrázek, pokud není video spu"t no, importujte do ráme ku obrázek. Obrázek m !ete do
ráme ku importovat i v zobrazení p etékaného textu. To provedete zvolením sou ásti a
vybráním Soubor > Import.

• Pokud vytvá íte  lánek p etékaného textu bez odpovídající Tiskové sestavy, v palet 
Zna kování p etékaného textu  vyberte sou ást, za kterou chcete p idat nové video, klepn te
na tla ítko P idat sou ást  a z otev ené rozvírací nabídky zvolte Video sou ást. Pokud zvolíte
 lánek, nová sou ást bude p idána na konec  lánku.

Otev e se dialogové okno Interaktivní atributy.

2 Vyberte obrázkov! ráme ek a zvolte Objekt > Digitální publikování > Upravit
interaktivnost ePub. Otev e se dialogové okno Interaktivní atributy.

3 V rozvírací nabídce Typ zvolte Video.

4
Klepn te na P ipojit  a vyberte soubor videa.

ePub podporuje pouze soubory .mp4 ulo!ené s kodekem H.264.

5 Klepn te na OK.

6 Pokud upravujete obsah z Tiskové sestavy, p idejte do  lánku p etékaného textu obrázkov!
ráme ek. Dal"í informace, viz "Práce se Zobrazením p etékaného textu".

P idávání interaktivity do e-knih Blio

So sestavy, která bude exportována jako e-kniha Blio, m !ete p idat r zné typy interaktivit.
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E-kniha zobrazená ve  te ce Blio eReader

P ehled o stavech polo!ek pou!it!ch v interaktivnosti Blio najdete v p íru ce Pr vodce App
Studiem, v kapitole "Prohlí!ení polo!ek digitálního publikování" (Reviewing Digital
Publishing asset usage).

Interaktivitu Blio nem !ete p idat do objekt  v sestav  App Studio. Dal"í informace najdete
v Pr vodci App Studiem.

P idání obrázkové prezentace do e-knih Blio

Obrázková prezentace je série obrázk , která se zobrazí v jednom ráme ku. Koncov! u!ivatel
m !e ve vyexportované e-knize klepnout na tla ítko p ehrávání a zobrazit obrázky jeden
po druhém.

Postup vytvo ení obrázkové prezentace:

1 Vytvo te obrázkov! ráme ek, do kterého chcete umístit obrázkovou prezentaci, s
po!adovan!m rozm rem a na po!adované místo.

2 Vyberte obrázkové soubory, které chcete vlo!it do obrázkové prezentace, a umíst te je do
slo!ky.

V p ípad  exportu pro Blio aplikace podporuje formáty BMP, JPEG, PNG a TIFF.

3 Pro zm nu velikosti nebo o íznutí obrázk  pou!ijte vhodnou aplikaci pro úpravy obrázk 
nebo funkci ulo!ení obrázku v QuarkXPressu (Soubor > Ulo"it obrázek), aby se p i
importování ve"ly do obrázkového ráme ku v m  ítku 100%.

4 obrázková prezentace ukazuje obrázky v abecedním po adí, tak!e obrázkové soubory
pojmenujte tak, aby vytvo ily po!adované po adí. (Jeden z mo!n!ch zp sob  je p idat na
za átek názvu ka!dého obrázku  íslici.)
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5 Vyberte obrázkov! ráme ek a zvolte Objekt > Digitální publikování > Upravit
interaktivnost Blio. Otev e se dialogové okno Interaktivní atributy.

6 V rozvírací nabídce Typ zvolte Prezentace.

7
Klepn te na P ipojit  a vyberte slo!ku, která obsahuje obrázkové soubory.

8 Klepn te na OK.

Pro zobrazení aktivní slo!ky obrázkové prezentace v systému soubor  klepn te na Ukázat

.

P idání videa do e-knih Blio

Postup p idání videa do sestavy e-knihy Blio:

1 Vytvo te obrázkov! ráme ek, do kterého chcete umístit video, s po!adovan!m rozm rem
a na po!adované místo.

2 Vyberte obrázkov! ráme ek a zvolte Objekt > Digitální publikování > Upravit
interaktivnost Blio. Otev e se dialogové okno Interaktivní atributy.

3 V rozvírací nabídce Typ zvolte Video.

4
Klepn te na P ipojit  a vyberte soubor videa.

Blio podporuje pouze soubory .mp4 ulo!ené s kodekem H.264.

5 Klepn te na OK.

P idání HTML do e-knih Blio

Obsah z vlo!eného HTML souboru m !ete snadno zobrazit v obrázkovém ráme ku. P idání
HTML do sestavy:

1 Vytvo te obrázkov! ráme ek, do kterého chcete umístit HTML obsah, s po!adovan!m
rozm rem a na po!adované místo.

2 Vytvo te nebo vyhledejte HTML stránku, kterou chcete v ráme ku zobrazit.

Je-li obsah v porovnání s ráme kem p íli" velk!, zobrazí se posuvníky.

3 Vyberte obrázkov! ráme ek a zvolte Objekt > Digitální publikování > Upravit
interaktivnost Blio. Otev e se dialogové okno Interaktivní atributy.

4 V rozvírací nabídce Typ zvolte Vlo"ené HTML.

5
Klepn te na P ipojit  a vyberte soubor HTML.
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6 Vkládáte-li HTML soubor a tento soubor odkazuje na dal"í soubory (nap íklad obrázky),
m !ete vlo!it i tyto soubory. Pro vlo!ení v"ech soubor  do slo!ky, která obsahuje HTML
soubor, ozna te Exportovat celou rodi ovskou slo"ku.

Pou!ijete-li tuto mo!nost, zkontrolujte, zda název !ádného vlo!eného HTML souboru
neobsahuje mezery.

7 Klepn te na Otev ít.

Pro zobrazení zvoleného HTML souboru v systému soubor  klepn te na Ukázat .

8 Klepn te na OK.

P idání URL odkazu do obrázkového ráme ku v e-knize Blio

Obsah z URL adresy m !ete snadno zobrazit v obrázkovém ráme ku. Postup p idání URL
odkazu do sestavy e-knihy Blio:

1 Vytvo te obrázkov! ráme ek, do kterého chcete umístit URL obsah, s po!adovan!m
rozm rem a na po!adované místo.

2 Vyberte obrázkov! ráme ek a zvolte Objekt > Digitální publikování > Upravit
interaktivnost Blio. Otev e se dialogové okno Interaktivní atributy.

3 Z rozvírací nabídky Typ vyberte URL a do pole URL zadejte adresu. Chcete-li zobrazit

obsah URL ve v!chozí aplikaci, klepn te na Nav!tívit URL .

Je-li obsah v porovnání s ráme kem p íli" velk!, zobrazí se posuvníky.

4 Klepn te na OK.

Vytvá ení obsahu pro knihy ePUB nebo Kindle

P i exportu  lánku p etékaného textu do e-knihy ePub nebo Kindle m !ete vytvo it tabulku
obsahu této e-knihy dv ma zp soby:

• Pou!ít po adí  lánk  p etékaného textu s jednou polo!kou tabulky obsahu pro ka!d! takov!
 lánek. Po adí  lánk  p etékaného textu m !ete zm nit v Zobrazení p etékaného textu pomocí
palety Zna kování p etékaného textu (nabídka Okno). Pro posunutí  lánku v sekvenci
nahoru nebo dol  vyberte  lánek v palet  Zna kování p etékaného textu a klepn te na
tla ítko Nahoru  nebo Dol . Pro aktualizování tabulky obsahu klepn te na Aktualizovat

.

• Vytvo ení tabulky obsahu ru n . Chcete-li tabulku obsahu vytvo it ru n , otev ete paletu

Obsah p etékaného textu (nabídka Okna) a poté klepn te na tla ítko Upravit  pro
zobrazení dialogového okna Upravit Obsah p etékaného textu. Pomocí tla ítek se "ipkami
p idejte po!adované zna ky tabulky obsahu do seznamu vpravo. Chcete-li ur it úrove 
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ka!dé zna ky, vyberte ji a poté zvolte mo!nost z rozvírací nabídky v horní  ásti sloupce
Úrove .

Vytvá ení obsahu pro knihy Blio

Obsah knihy usnad uje koncov!m u!ivatel m p i navigaci v e-knize typu Blio. Vytvo ení
obsahu knihy Blio je v QuarkXPressu snadné. Pojmenujte jednotlivé kapitoly a  lánky a
ozna te, na které stránce se vyskytují.

Postup p idání obsahu knihy do vícestránkové sestavy:

1 Otev ete paletu Obsah pro eBook (nabídka Okno).

Paleta Obsah pro eBook

2 Klepn te na P idat . Zobrazí se dialogové okno P idat název.

Dialogové okno P idat název

3 Do pole Název zadejte název kapitoly nebo  lánku.

4 Do pole Index stránky zadejte  íslo stránky, na které se kapitola nebo  lánek vyskytuje.

5 Klepn te na OK. Polo!ka se zobrazí v palet  Obsah pro eBook.

Chcete-li upravit obsah knihy v aktivní sestav , vyberte polo!ku v palet  Obsah pro eBook

a klepn te na Upravit .
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Chcete-li odstranit obsah knihy v aktivní sestav , vyberte polo!ku v palet  Obsah pro

eBook a klepn te na Smazat .

Práce s metadaty pro e-knihu

K vytvá ené e-knize Blio, Kindle a vydání z App Studia m !e b!t v!hodné p idat n která
metadata, tak!e u!ivatelé o nich mohou snadno najít ur ité informace. Postup p idání
nebo upravení metadat do sestavy, kterou vyexportujete jako e-knihu nebo vydání App
Studia:

1 Otev ete sestavu v zobrazení sestavy.

2 Vyberte Sestava > Metadata pro eBook. Zobrazí se dialogové okno Metadata pro e-knihu.

Dialogové okno Metadata pro e-knihu

3 Do polí tohoto dialogu zadejte informace o své e-knize. Do pole Klí ová slova zadejte
klí ová slova odd lená  árkou.

Exportování pro ePub

Postup exportování sestavy do formátu ePub:

1 Zvolte Soubor > Export > P etékat text jako ePub. Otev e se dialogové okno Exportovat
jako ePub.

2 Zadejte název exportované e-knihy.
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3 V rozvírací nabídce Styl ePub vyberte v!stupní styl nebo klepn te na Mo"nosti. Pokud
klepnete na Mo!nosti, otev e se dialogové okno Mo"nosti exportu ePub.

Dialogové okno Mo!nosti exportu ePub

• Okno Obrázky umo! uje specifikovat rozli"ení, formát a kvalitu obrázk  v souboru ePub.
Chcete-li potla it jakékoli vlastní atributy pro jednotlivé sou ásti obrázku, ozna te Potla it
nastavení ráme ku.

• Okno Obsah umo! uje nastavit mo!nosti tabulky obsahu v souboru ePub. M !ete zvolit,
zda chcete pou!ít tabulku obsahu definovanou v palet  Obsah p etékaného textu nebo
strukturu  lánku. (Více informací naleznete v  ásti "Vytvá ení obsahu pro knihy ePub".) M !ete
rovn ! ur it název polo!ky tabulky obsahu pro p ebal a název zobrazen! nad tabulkou
obsahu v HTML verzi tabulky obsahu.

• Okno V!chodoasijské umo! uje ur it v!chozí sm r textu nebo vybrat, zda exportovat Rubi
nativn  nebo v závorkách.

Po dokon ení konfigurace klepn te na OK.

4 Klepn te na Ulo"it.

Definování CSS pro export ePub

Formátování obsahu v e-knihách ePub je  ízeno kaskádními styly (CSS). S CSS m !ete
ovládat odsazení, zarovnání a formátování p i azené ke zna kám v Zobrazení p etékaného
textu.

N které mo!nosti CSS nejsou podporovány v"emi  te kami ePub. Nezapome te otestovat
v"echna provedená p izp sobení CSS na v"ech cílov!ch  te kách ePub, které chcete
podporovat.

Specifikace CSS vlo!ené do exportované e-knihy ePub jsou ur eny soubory "style.css" a
"vertical_style.css" v tomto úlo!i"ti.

[složka aplikace QXP]/XTensions/DigitalPublishing/Templates/css
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Chcete-li nap íklad zm nit velikost zna ky Headline 1 a pou!ít tu n!  ez písma, musíte ji
nejd íve najít v souboru "style.css":

.headline1 { font-size: 1.5em; }

A poté ji zm  te podobn  jako v následujícím p íkladu:

.headline1 { font-size: 2em; font-weight: bold; }

Informace o CSS najdete ve v!uce CSS, nap íklad http://www.w3schools.com/css/.

Slo!ka "css" obsahuje rovn ! slo!ku "Examples", která obsahuje r zné p íklady p izp soben!ch
soubor  CSS, které poskytují rozdíln! vzhled. Chcete-li vyzkou"et tyto p íklady, nejd íve si
zálohujte soubor "styles.css". Poté vytvo te kopii souboru CSS, kter! chcete vyzkou"et,
p ejmenujte jej na "styles.css" a p esu te do slo!ky "css". P i p í"tím exportu knihy ePub
budou pou!ita nová nastavení.

Konfiguraci CSS je mo!né zm nit i pro ji! vyexportovan! soubor ePub, ale prostup je p íli"
slo!it!. Následn  vám místo toho Quark doporu í upravení souboru "style.css" p ed
provedením exportu.

Exportování pro Kindle

Postup exportování sestavy do formátu Kindle:

1 Z webové stránky Amazon stáhn te program KindleGen a nainstaluje jej do v!chozího
umíst ní.

V dob  p ípravy tohoto dokumentu bylo mo!né KindleGen stáhnout z adresy
http://amzn.to/HHMgj8, ale mohlo dojít ke zm n .

2 Zvolte Soubor > Export > P etékat text jako Kindle. Otev e se dialogové okno Export
pro Kindle.

3 Zadejte název exportované e-knihy.

4 V rozvírací nabídce Styl Kindle vyberte v!stupní styl nebo klepn te na Mo"nosti. Pokud
klepnete na Mo"nosti, otev e se dialogové okno Mo"nosti exportu Kindle.
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Dialogové okno Mo!nosti exportu Kindle

• Okno Obrázky umo! uje specifikovat rozli"ení, formát a kvalitu obrázk  v e-knize Kindle.
Chcete-li potla it jakékoli vlastní atributy pro jednotlivé sou ásti obrázku, ozna te Potla it
nastavení ráme ku.

• Okno Obsah umo! uje nastavit mo!nosti tabulky obsahu v e-knize Kindle. M !ete zvolit,
zda chcete pou!ít tabulku obsahu definovanou v palet  Obsah p etékaného textu nebo
strukturu  lánku. (Více informací naleznete v  ásti "Vytvá ení obsahu pro knihy ePub".) M !ete
rovn ! ur it název polo!ky tabulky obsahu pro p ebal a název zobrazen! nad tabulkou
obsahu v HTML verzi tabulky obsahu.

Po dokon ení konfigurace klepn te na OK.

5 Klepn te na Ulo"it.

nemáte-li nainstalovan! program KindleGen nebo pokud není nainstalován do v!chozího
umíst ní, zobrazí se dialogové okno s v!zvou k jeho sta!ení a nebo vyhledání.

Exportování pro  te ky Blio

Postup exportování sestavy pro  te ku e-knih Blio:

1 Zvolte Soubor > Export > Sestava jako Blio eBook. Otev e se dialogové okno Exportovat
jako Blio eBook.

2 Zadejte název exportovaného projektu.

3 Klepn te na Ulo"it.
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Exportovan! projekt m !ete otev ít a otestovat ve  te ce e-knih Blio. Kopii  te ky
Blio nebo informace o mo!nosti prodeje va"í práce do knihovny Blio najdete na
stránce http://blio.com.
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Job Jackets

Funkce Job Jackets p iná"í revolu ní krok do vytvá ení sestav: Pomáhá zajistit, !e se tisková
úloha bude dr!et po!adovan!ch specifikací od okam"iku jejího vytvo ení, a tyto specifikace
bude pou!ívat po celou dobu její p ípravy, a! do okam!iku odeslání k tisku. Job Jackets
navíc roz"i ují koncept prosazování specifikace úlohy a! za sféru jednotlivého u!ivatele
díky odkaz m na projekty, které mají b!t synchronizovány, a díky dynamicky
aktualizovatelné specifikaci designu, od p edloh stylu a barev a! po velikost stránky a
 íslování.

Seznámení s Job Jackets

Job Jackets slou!í ke dv ma hlavním ú el m:

• Umo! ují zadavateli úlohy vytvo it podrobnou specifikaci sestav pro tisk a sestav pro web.

• Umo! ují návrhá i sestavy vytvo it projekty a sestavy z t chto specifikací, sdílet specifikace
s ostatními návrhá i sestav, a ov  it, !e sestava odpovídá specifikacím.

Job Jackets byly vytvo eny, proto!e návrh sestavy a její úsp "né odeslání na v!stup m !e
b!t velmi slo!it! úkol.

P edstavte si nap íklad obtí!e trápící návrhá e sestav pro tisk. R zná tisková za ízení mají
r zné schopnosti. Moderní aplikace pro sestavy stránek musí b!t dostate n  univerzální,
aby v"echny tyto schopnosti podporovaly. Z toho plyne, !e mnoho v cí se m !e pokazit,
t eba u! jen kv li oby ejn!m lidsk!m chybám. Pro p edstavu n kolik p íklad :

• Návrhá  sestavy m !e pou!ívat barvy nebo importované grafiky, které nemohou b!t p esn 
reprodukovány p i v!sledném tisku.

• Dokument s rozpo tem 100 stran m !e b!t odeslán na v!stup v délce 112 stránek.

• Projekt m !e b!t odeslán na v!stupní z ízení bez po!adovan!ch grafick!ch soubor  nebo
písem.

• Sestava s mal!mi texty v p ím!ch barvách m !e b!t odeslána do  ty barevného tisku, tak!e
v!sledn! text nebude  iteln!.

• Nastavení správy barev m !e b!t pro v!stupní za ízení nesprávn  nakonfigurováno, co!
povede k neo ekávateln!m v!sledk m.
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Velké a slo!ité tiskové úlohy nabízejí více mo!ností pro chybu, a cena takov!ch chyb je
mnohem v t"í. Job Jackets pomáhají p edcházet vytvá ení netisknuteln!ch nebo nesprávn 
vytvo en!ch úloh.

Co jsou Job Jackets?

Technicky  e eno, Job Jackets jsou XML struktury, které obsahují specifikace a pravidla pro
vytvá ení a kontrolu sestav programu QuarkXPress. Koncep n  je mo!né strukturu Job Jackets
p irovnat ke slo!ce obsahující polo!ky job ticket, které popisují r zné typy projekt , sestav
a dal"í typy informací.

Job Jackets jsou zalo!eny na nejnov j"í verzi schématu JDF (Job Definition Format). Mimo
to, !e umo! ují ovládat specifikace programu QuarkXPress, umo! ují Job Jackets i nastavovat
r zné dal"í specifikace pokryté JDF, nap íklad nastavení vazby a p ekrytí. P i odeslání sestavy
na v!stup máte mo!nost p idat informace JDF sestavy, tak!e cílové za ízení m !e tuto
informaci vyu!ít pro automatizaci procesu a pro získání dal"ích informací. Specifikace
Job Jackets je roz"i itelná, tak!e v!vojá i systém  kompatibilních s JDF mohou vlo!it svá
implementa n -specifická nastavení do Job Jackets d íve, ne! ode"lou Job Jackets k pou!ití
návrhá  m sestav. Tato nastavení je poté mo!né uchovávat v souboru Job Jackets a pou!ít
dopl kem, aplikací podporující JDF nebo jin!m systémem pro automatizaci a zjednodu"ení
"iroké "kály proces .

Job Jackets mohou rovn ! pomáhat p i spolupráci ve skupin . N kolik návrhá   sestavy
pracujících na sestav , která sdílí stejnou sadu specifikací, m !e propojit své projekty ke
sdílenému souboru Job Jackets, tak!e pokud jeden návrhá  provede zm nu nap íklad v
p edloze stylu, stejná zm na m !e b!t automaticky roz"í ena mezi ostatní návrhá e sestavy.

Struktura Job Jackets

Job Jackets jsou struktury XML obsahující specifikace a pravidla. V následujícím textu je
popsán zp sob, jak!m jsou tyto specifikace a pravidla v Job Jackets organizována.

Zdroje
Job Jackets obsahuje Zdroje, mezi které pat í:

1 Zdroje na úrovni projektu: Je mo!né je pou!ít na konkrétní projekt, nap íklad p edlohy stylu,
barvy, styly v!stupu a nastavení správy barev.

2 Zdroje na úrovni sestavy: Je mo!né je pou!ít na konkrétní sestavu, nap íklad:

• Specifikace sestavy: Nastavení, která je mo!né pou!ít pro p i azení ur ité velikosti, orientace
a pod. do sestavy.

• Specifikace v!stupu: Nastavení, která je mo!né pou!ít pro konfigurování projektu, tak!e jej
bude mo!né správn  odeslat na konkrétní v!stupní za ízení.

• Pravidla a sady pravidel: Testy, které je mo!né spustit pro kontrolu sestavy a ov  ení její
shody se specifikacemi.
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Krom  v!"e uveden!ch zdroj  m !e Job Jackets obsahovat ur ité informa ní zdroje, v etn 
t chto:

• Popis úlohy: Tato kategorie zahrnuje  íslo úlohy, revizi, pokyny, poznámky a klí ová slova.

• Kontakty: Kontaktní informace pro zadavatele úlohy a dal"í pracovníky na této úloze.
P idání kontakt  usnadní vysledovat odpovídající osobu, pokud se n kdo s úlohou dostane
do nesnází.

Job Ticket
Zdroje jsou v Job Jackets organizovány do jednoho nebo více Job Ticket . Ka!d! Job Ticket
obsahuje sadu konkrétních zdroj , které je mo!né pou!ít na projekt v programu
QuarkXPress.

V rámci Job Ticketu jsou zdroje seskupeny takto:

1 Nastavení projektu: Sada zdroj  na úrovni projektu, které je mo!né pou!ít na jeden projekt.
Nastavení projektu zahrnuje polo!ky, jako jsou p edlohy stylu, barvy, v!stupní styly a
nastavení správy barev. Ka!d! Job Ticket obsahuje jednu sadu nastavení projektu.

2 Definice sestavy: Sada zdroj  na úrovni sestavy, ka!dou z nich je mo!né pou!ít na jednu
sestavu. Ka!d! Job Ticket m !e obsahovat definice pro !ádnou nebo více sestav. Ka!dá
definice sestavy m !e zahrnovat toto:

• Specifikaci sestavy (velikost stránky, orientace a pod.)

• $ádnou nebo více V!stupních specifikací (konfigurace pro konkrétní v!stupní za ízení)

• $ádnou nebo více sad pravidel (pro kontrolu sestavy)

• Typ média (tisk nebo web)

• Nastavení správy barev (nastavení zdroje a nastavení v!stupu)

• Specifikace v!stupní kontroly (kontrolní nátisk a shoda)

• Informa ní zdroje (popis, popis úlohy a pokyny)
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Zdroje jsou definovány a ulo!eny ve struktu e Job Jackets. Job Ticket obsahuje sadu nastavení
projektu pro konkrétní specifikaci typu projektu a sestavy pro !ádnou nebo více sestav.
Upozor ujeme, !e definice zdroj  "ne!ijí" v Job Ticketech; Job Tickety odkazují na definice
zdroj , které jsou umíst ny ve struktu e Job Jackets.

Job Tickets a !ablony Job Ticket
Existují t i druhy Job Ticket :

• #ablona Job Ticket je definicí pro "hlavní" Job Ticket. V n kter!ch p ípadech je "ablona Job
Ticket podobná p edloze stránky nebo souboru "ablony programu QuarkXPress.

• Aktivní Job Ticket je kopie "ablony Job Ticket, která je p i azená konkrétnímu projektu.

• Pozdr"en! Job Ticket je kopie "ablony Job Ticket, která byla p i azena k projektu, ale ji! k
tomuto projektu p i azena není (nap íklad byl-li projekt ukon en bez ulo!ení).

Soubor Job Jackets m !e obsahovat "ablony Job Ticket (obsahující definice pro Job Tickety),
aktivní Job Tickety (které jsou p i azeny ke konkrétnímu projektu) a pozdr!ené Job Tickety
(které byly p i azeny k projektu, ale ji! k tomuto projektu p i azeny nejsou).

Ka!dou "ablonu Job Ticket je mo!né pou!ívat ke generování Job Ticket  pro jeden nebo
více projekt . Ka!d! Job Ticket je mo!né pou!ít na jedin! projekt. Je-li na projekt pou!it
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Job Ticket, zdroje tohoto Job Ticketu se zp ístupní v projektu (projekt nap íklad zd dí
v"echny definice barev, p edloh stylu a sestav uveden!ch v Job Ticketu).

Job Ticket je mo!né na projekt pou!ít takto:

• P i vytvá ení projektu zvolte Soubor > Nov! > Projekt z Job Ticketu a poté vyberte "ablonu
Job Ticket. QuarkXPress zkopíruje informace ze "ablony Job Ticket do nového Job Ticketu
pro nov! projekt. Nov! projekt automaticky obsahuje p edem nakonfigurovanou sestavu
pro v"echny definice sestavy ze "ablony Job Ticket plus v"echna nastavení projektu
definovaná v "ablon  Job Ticket.

• Vytvo te nebo otev ete existující projekt a zvolte Soubor > Job Jackets > Propojit projekt
a zvolte "ablonu Job Ticket. QuarkXPress zkopíruje informace ze "ablony Job Ticket do
nového Job Ticketu pro tento konkrétní projekt. Projekt získá v"echna nastavení projektu
definovaná v "ablon  Job Ticket a pro ka!dou definici sestavy ze "ablony Job Ticket je
vytvo ena nová, p edem nakonfigurovaná sestava.

Job Ticket neudr!uje se "ablonou Job Ticket, ze které byl vytvo en, !ádnou vazbu. Zm ny
provedené v "ablon  Job Ticket se neprojeví v existujících Job Ticketech.

P ipojené a vlo"ené Job Jackets
Ka!d! projekt programu QuarkXPress je p i azen ke struktu e Job Jackets. Struktura
Job Jackets projektu m !e b!t vlo!ena do projektu, nebo m !e b!t ulo!ena v XML souboru
Job Jackets v místním systému soubor . Umíst ní struktury Job Jackets projektu závisí na
zp sobu práce na projektu; více informací najdete v oddíle "Pou!ití "ablony Job Ticket v
projektu".

Struktura Job Jackets m !e existovat v souboru XML v systému soubor , nebo m !e b!t vlo!ena
do souboru projektu.

Ve v!chozím nastavení jsou nevlo!ené soubory Job Jackets ulo!eny ve slo!ce specifikované
v okn  Job Jackets dialogového okna P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit). Soubory
Job Jackets v"ak m !ete podle pot eby ukládat kamkoli. Pokud nap íklad sdílíte soubor
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Job Jackets mezi skupinou návrhá   sestavy (viz "Sdílené soubory Job Jackets"), m !ete umístit
soubor Job Jackets na server, tak!e k n mu bude mít ka!d! p ístup prost ednictvím sít .

Chcete-li zm nit v!chozí slo!ku pro ukládání soubor  Job Jackets, p ejd te do okna
Job Jackets dialogového okna P edvolby (QuarkXPress/Upravit), klepn te na Zvolit cestu,
klepn te na tla ítko Vybrat a vyhledejte cílovou slo!ku.

Sdílené soubory Job Jackets
Vno enou strukturu Job Jackets je mo!né pou!ít pouze v jednom projektu: Projekt, do
kterého je vno ena. Ale samostatn  ulo!en! soubor Job Jackets je mo!né sdílet i více projekty.
(P esn ji  e eno - sdílen! soubor Job Jackets m !e poskytnout definice zdroj  pro Job Tickety
pou!ívané více ne! jedním projektem.)

Sdílen! soubor Job Jackets umo! uje sdílet zdroje více projekty.

Pokud dva projekty sdílejí soubor Job Jackets, mohou synchronizovat v"echny zdroje, které
se vyskytují v jejich Job Tickets. Tak!e pokud nap íklad vlastník Projektu 1 zm ní definici
barvy, která existuje v obou Job Tickets, m !e b!t tato definice barvy automaticky
aktualizována i v Projektu 2.

Ukázka pou!ití Job Jackets

V této sekci je popsán doporu en! postupy pou!ití Job Jackets. Upozor ujeme, !e toto není
jedin! mo!n! postup; je to jen ukázka mo!ného pou!ití Job Jackets. Jsou pou!ity následující
definice:

• Zadavatel úlohy: Osoba, která ví, co by m la tisková úloha obsahovat - nap íklad po et
stránek, velikost, barvy a pod.

• Specialista na v!stup: Osoba, která ví, jak musí b!t vytvo ena a nakonfigurována tisková
úloha, aby se správn  vytiskla na cílovém za ízení.

• Návrhá  sestavy: Osoba, která vytvo í vlastní sestavu v programu QuarkXPress.

Doporu en! postup pou!ívání Job Jackets je tento:

1 Specialista na v!stup a zadavatel úlohy spolupracují na definování specifikací v!stupu a
pravidel, které jsou vhodné pro tiskovou úlohu (nebo skupinu odpovídajících tiskov!ch
úloh), v etn  takov!ch informací, jako jsou velikost stránky, po et stránek, seznam barev,
nastavení soutisku, p edlohy stylu, tlou" ky linek a platné barevné prostory pro importované
obrázky.
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2 Zadavatel úlohy pou!ívá tyto specifikace a pravidla pro vytvo ení "ablony Job Ticket v
souboru Job Jackets. #ablona Job Ticket popisuje konkrétní projekt a m !e obsahovat r zné
specifikace a pravidla pro jednotlivé sestavy projektu (zde p edpokládáme pouze jednu
sestavu definovanou v "ablon  Job Ticket). A! bude soubor Job Jackets dokon en, zadavatel
úlohy poskytne soubor návrhá i sestavy.

3 Návrhá  sestavy vytvo í projekt ze "ablony Job Ticket pomocí p íkazu Soubor > Nov! >
Projekt z Ticketu. QuarkXPress automaticky vytvo í Job Ticket ze "ablony Job Ticket a
p i adí Job Ticket k projektu. QuarkXPress si p e te Job Ticket a automaticky vlo!í v"echny
zdroje z Job Ticketu do projektu (nap íklad barvy, p edlohy stylu a nastavení správy barev).
QuarkXPress rovn ! automaticky vytvo í v"echny sestavy definované v Job Ticketu.

4 Pomocí Job Ticketu jako sady návod  vytvá í návrhá  sestavy v!slednou sestavu. Návrhá 
sestavy pravideln  volí Soubor > Job Jackets > Vyhodnotit sestavu, aby ov  il, !e i nadále
se pohybuje v rámci pravidel definovan!ch v nastavení Job Ticketu. Kdy! to tak provede,
otev e se dialogové okno, ve kterém m !e návrhá  sestavy zjistit a vyhledat v"echny prvky
návrhu, které poru"ují pravidla definovaná v Job Ticketu. To umo!ní návrhá i sestavy
opravit problémy okam!it  p i jejich v!skytu, a ne a! v dob  tisku sestavy.

5 Po dokon ení je sestava odeslána návrhá em sestavy na v!stup n kter!m z více zp sob ,
v etn  p ímého tisku, sbalení, exportu do PDF nebo PDF/X. Pokud soubor Job Jackets
obsahuje specifikace v!stupu, mohou b!t tyto specifikace pou!ity k v!stupu do pat i n!ch
formát  s po!adovan!m nastavením. Proto!e sestava byla vytvo ena v rámci specifikací
poskytnut!ch "ablonou Job Ticket, je sestava p i odeslání do tisku v po ádku.

Práce s Job Jackets

Informace Job Jackets jsou ulo!eny ve formátu XML. QuarkXPress v"ak poskytuje obsáhlé
rozhraní, které usnad uje vytvá ení a upravování Job Jackets. V následujícím textu jsou
popsány základy u!ivatelského rozhraní Job Jackets.

Základní a roz"í en! re!im

Dialogové okno Správce Job Jacket (Slu"by > Správce Job Jacket) poskytuje jednotné
rozhraní, ve kterém m !e zadavatel úlohy vytvo it a nakonfigurovat Job Jackets a sou ásti,
ze kter!ch jsou vytvo eny.

Standardn  jsou v dialogovém okn  Správce Job Jacket zobrazeny Job Jackets ve v!chozí
slo!ce Job Jackets (viz "V!chozí soubor Job Jackets"), spolu s Job Jackets p i azen!mi ke v"em
otev en!m projekt m. Aktivní projekt (pokud takov! je) je zobrazen tu n!m písmem s
hv zdi kou.

Dialogové okno Správce Job Jacket má dva re!imy:

• Základní re"im je ur en pro návrhá e sestavy a zadavatele úlohy, kte í nepot ebují pou!ívat
roz"í ené mo!nosti JDF v Job Jackets. Základní re!im nabízí v"echny ovládací prvky pot ebné
pro vytvo ení, správu a sdílení Job Jackets.
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• Roz!í en! re"im je ur en pro správce v!roby, kte í pot ebují funkce JDF pro automatizaci a
integraci  ástí jejich pracovního postupu. Roz"í en! re!im vyu!ívá jiné u!ivatelské rozhraní,
ve kterém je p ístup ke v"em prvk m základního re!imu plus k dopl kov!m zdroj m, jako
jsou pravidla a zdroje JDF, co! je nap íklad specifikace vazby a p ekrytí.

Chcete-li pou!ívat roz"í en! re!im, otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka
Slu"by) a klepn te na tla ítko Roz!í ené nastavení. Pro p epnutí zp t do základního re!imu
klepn te na tla ítko Základní nastavení.

V dialogovém okn  Správce Job Jacket (Slu!by > Správce Job Jacket) m !e zadavatel úlohy
pracovat s Job Jackets a jejich komponenty. Toto dialogové okno má základní re!im (horní) a
roz"í en! re!im (spodní).
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Vytvo ení soubor  Job Jackets

Nejd íve ze v"eho: kdy a pro  by m l zadavatel úlohy vytvo it soubor Job Jackets? Pro odpov  
na tuto otázku neexistují !ádná pevná a stru ná pravidla: Pokud chcete, m !ete vlo!it Job
Ticket pro v"echny své tiskové úlohy do jednoho velkého souboru Job Jackets. Zde jsou
n která vodítka, která vám pomohou rozhodnout, zda je dobré mít samostatné soubory
Job Jackets.

• Pokud plánujete vytvo ení v t"ího mno!ství tiskov!ch úloh, které sdílejí stejné zdroje
(nap íklad barvy, p edlohy stylu, nastavení soutisku, nastavení správy barev, velikosti
stránek, atd.), m !ete vytvo it jeden soubor Job Jackets pro v"echny tyto tiskové úlohy.
P íklad: máte designérskou firmu, která má n kolik r zn!ch klient . Ka!d! z nich má svou
vizuální identitu, tak!e m !ete vytvo it jeden soubor Job Jackets pro ka!dého z nich.

• Pokud máte na starost skupinu designér  a chcete zajistit, aby v"ichni návrhá i sestav
pracující na konkrétním projektu (nap íklad promo kampani) pou!ívali zcela stejné zdroje,
m !ete vytvo it soubor Job Jackets a "ablonu Job Ticket obsahující spole né zdroje, a umo!nit
v"em návrhá  m sdílet vytvo en! soubor Job Jackets.

• Pokud jste poskytovatelem v!stupních slu!eb a máte konkrétní tiska ské za ízení s
konkrétními po!adavky, m !ete vytvo it soubor Job Jackets, kter! bude obsahovat po!adavky
va"eho tiskového za ízení. Tento soubor poté poskytnete sv!m zákazník m, a tím zajistíte,
!e va"e po!adavky budou dodr!eny. Soubor Job Jackets obsahující po!adavky tiskového
za ízení m !ete dokonce stáhnout od v!robce za ízení.

Vytvo ení souboru Job Jackets: Základní re"im
Postup vytvo ení souboru Job Jackets v základním re!imu:

1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu"by >  Správce Job Jacket).

2 Pokud je v dialogovém okn  více ne! jeden seznam, klepn te na Základní nastavení pro
zobrazení okna základních mo!ností.

3 Klepn te na tla ítko Nov! Job Jackets . Otev e se dialogové okno Nov! Job Jackets.

4 Do pole Název zadejte název souboru Job Jackets.

5 P edpokládáte-li umo!n ní p ístupu více u!ivatel m k tomuto souboru Job Jackets, za"krtn te
polo!ku Sdílet tuto obálku. Pokud tuto polo!ku neozna íte, soubor Job Jackets bude vlo!en
do aktivního projektu (pokud takov! existuje). Upozor ujeme, !e pokud nyní nesdílíte
soubor Job Jackets, m !ete tak u init pozd ji prost ednictvím dialogového okna Nastavení
spolupráce (nabídka Soubor). (Dal"í informace, viz "Spolupráce se sdílen!mi Job Jackets.")

6 Pokud jste v p edchozím kroku za"krtnuli Sdílet tuto obálku, vyberte slo!ku, do které se
má soubor Job Jackets ulo!it, zvolením polo!ky v rozevírací nabídce Ulo"it v:

• Chcete-li pou!ít v!chozí slo!ku (viz "P ipojené a vlo"ené Job Jackets"), zvolte V!chozí slo"ka
obálek.

• Chcete-li ulo!it sdílen! soubor Job Jackets do stejné slo!ky jako je aktivní projekt, zvolte
Slo"ka projektu.
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• Chcete-li ulo!it sdílen! soubor Job Jackets jinam, zvolte Ostatní a vyhledejte cílov! adresá 
(nap íklad sí ovou jednotku dostupnou pro v"echny návrhá e sestavy).

7 Klepnutím na Nastavení otev ete kartu Tickety, Nastavení stylu, Kontakty a Specifikace
sestavy .

Dialogové okno Nov! Job Jackets vám umo! uje p idat Zdroje do nového souboru Job Jackets.

8 Kartu Tickety pou!ijte pro p idání "ablon Job Ticket do souboru Job Jackets. Více informací,
viz "Vytvo ení !ablony Job Ticket: Základní re"im".

9 Kartu Nastavení stylu pou!ijte pro p idání zdroj  do souboru Job Jackets. Pomocí volby
P idat z m !ete p idat zdroje na úrovni projektu z r zn!ch zdroj .

• Chcete-li p idat zdroje z v!chozích hodnot aplikace, klepn te na Aplikace.

• Chcete-li p idat zdroje ze souboru projektu nebo z jiného souboru Job Jackets, klepn te na
Ostatní, klepn te na Vybrat a vyhledejte cílov! soubor.

Chcete-li zkopírovat zdroje do "ablony Job Ticket, pou!ijte t i seznamy ve spodní  ásti
dialogového okna. Vyberte typ zdroje v prvním seznamu, zvolte specifick! zdroj ve druhém
seznamu a klepnutím na tla ítko zkopírujte tyto zdroje do t etího seznamu (v n m jsou
zobrazeny zdroje tohoto typu v "ablon  Job Ticket).

Chcete-li odebrat Zdroje ze souboru Job Jackets, zvolte typ zdroje v prvním seznamu, zvolte
specifick! zdroj ve t etím seznamu a klepn te na tla ítko Smazat.

10 Kontakty mohou usnadnit komunikaci v"ech, kte í pracují se souborem programu
QuarkXPress, se zadavatelem úlohy v p ípad  v!skytu problému. Chcete-li p idat kontaktní
informaci JDF do souboru Job Jackets, klepn te na kartu Kontakty a poté p idejte kontakt

klepnutím na Nov! objekt . Klepnutím na ikonu vedle nového kontaktu rozbalte jeho
pole a poté vypl te podrobnosti do jednotliv!ch polí.
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11 Specifikace sestavy umo! uje nastavit atributy pro automaticky generované sestavy,
nap íklad velikost stránky a po et stránek. Chcete-li p idat specifikaci sestavy do souboru
Job Jackets, klepn te na kartu Specifikace sestavy a poté p idejte specifikaci sestavy

klepnutím na Nov! objekt . Klepnutím na ikonu vedle nové specifikace sestavy rozbalte
její pole a poté vypl te podrobnosti do jednotliv!ch polí.

12 Klepn te na OK.

Vytvo ení souboru Job Jackets: Roz!í en! re"im
Postup vytvo ení souboru Job Jackets v roz"í eném re!imu:

1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu"by).

2 Pokud je v dialogovém okn  pouze jeden seznam, klepn te na Roz!í ené nastavení pro
zobrazení okna roz"í en!ch mo!ností.

3 Klepn te na tla ítko Nov! Job Jackets . Otev e se dialogové okno Nov! Job Jackets.

4 Zadejte název souboru Job Jackets, vyhledejte cílov! adresá  a klepn te na Ulo"it. Pokud
p edpokládáte umo!n ní p ístupu ke stejnému souboru Job Jackets více návrhá  m sestavy,
m !ete vybrat adresá , do kterého budou mít k souboru Job Jackets v"ichni návrhá i sestavy
p ístup prost ednictvím sít .

5 P idejte zdroje do souboru Job Jackets podle popisu v "P idání zdroj  do souboru Job Jackets:
Roz!í en! re"im".

P idání zdroj  do souboru Job Jackets: Roz!í en! re"im
Tento postup je u!ite n!, pokud chcete vytvo it soubor Job Jackets pou!ívající zdroje v
existujícím projektu. Máte-li nap íklad kopii projektu bro!ury z minulého roku a chcete
pou!ít v"echny p edlohy stylu, barvy a podobné prvky z projektu bro!ury do nového
souboru Job Jackets, m !ete pro to pou!ít tento postup. Tento postup m !ete pou!ít i pro
zkopírování zdroj  z jednoho souboru Job Jackets do jiného.

Postup p idání zdroj  do souboru Job Jackets v roz"í eném re!imu:

1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu"by).

2 Pokud je v dialogovém okn  pouze jeden seznam, klepn te na Roz!í ené nastavení pro
zobrazení okna roz"í en!ch mo!ností.

3 Ur ete, odkud chcete kopírovat zdroje:

• Chcete-li kopírovat zdroje ze struktury Job Jackets, "ablony Job Ticket nebo Job Ticketu,
vyberte polo!ku zdroje v seznamu vlevo.

• Chcete-li zkopírovat zdroje z otev eného projektu, vyberte projekt v seznamu vlevo.

• Chcete-li zkopírovat zdroje z v!chozích hodnot aplikace, klepn te na tla ítko Zavést zdroje

aplikace .
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4 V pravém horním seznamu zvolte kategorii zdroje.

5 P etáhn te jednotlivé zdroje ze seznamu vpravo dole na ikonu cílového souboru Job Jackets
v seznamu vlevo.

M !ete rovn ! p etáhnout zdroje do Job Ticketu nebo projektu.

Dal"í informace o zm n  úlo!i"t  zdroj  v nastavení Job Ticketu jsou v kapitole" Ur ení umíst ní
zdroj : Roz!í en! re"im".

Práce s Job Tickety

Job Ticket je sada zdroj  (specifikací a pravidel), které je mo!né pou!ít na jeden nebo více
projekt  QuarkXPress. Ka!d! Job Ticket má sv j název a je ulo!en v konkrétné struktu e
Job Jackets. Job Ticket obsahuje zdroje na úrovni projektu (nap íklad barvy, p edlohy stylu
a nastavení správy barev) a zdroje na úrovni sestavy (nap íklad specifikaci sestavy a definici
sestavy).

Existují t i druhy Job Ticket :

• #ablona Job Ticket je definicí pro "hlavní" Job Ticket. V n kter!ch p ípadech je "ablona Job
Ticket podobná p edloze stránky nebo souboru "ablony programu QuarkXPress.

• Aktivní Job Ticket je kopie "ablony Job Ticket, která je p i azená konkrétnímu projektu.

• Pozdr"en! Job Ticket je kopie "ablony Job Ticket, která byla p i azena k projektu, ale ji! k
tomuto projektu p i azena není (nap íklad byl-li projekt ukon en bez ulo!ení).

Vytvo ení "ablony Job Ticket

Zde jsou n která vodítka, která vám pomohou rozhodnout, zda je dobré mít samostatné
"ablony Job Ticket:

• Máte-li  asto se opakující tiskovou úlohu, nap íklad noviny nebo  asopis, m !ete pro
takovouto úlohu vytvo it "ablonu Job Ticket.

• P edpokládáte-li vytvo ení n kolika r zn!ch typ  sestav (nap íklad plakát, pohlednice,
webová stránka a prezentace Flash), které jsou v"echny zalo!eny na jednom motivu nebo
kampani, m !ete vytvo it "ablonu Job Ticket pro ka!dou sestavu a ulo!it v"echny "ablony
Job Ticket do jednoho souboru Job Jackets. Tímto zp sobem budou v"echny sestavy sdílet
stejné p edlohy stylu, barvy a podobn .

• Máte-li standardní formát, kter! je pou!íván v t"ím po tem osob, nap íklad reklamní formát,
m !ete pou!ít "ablonu Job Ticket, která pom !e va"im zákazník m vytvá et jejich dokumenty
podle dan!ch pravidel.

• Pokud je pro n kolik návrhá   sestav pot eba zajistit, aby pou!ívali stejné p edlohy stylu,
barvy a dal"í zdroje, a aby udr!ovali tyto zdroje mezi sebou synchronizované (proto!e
zdroje je mo!né m nit), m !ete ulo!it tyto zdroje do "ablony Job Ticket, tak!e auto i sestav
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k nim budou mít p ístup prost ednictvím sdíleného souboru Job Jackets. Toto  e"ení pom !e
udr!ovat firemní zna kové standardy ve velk!ch organizacích.

Vytvo ení !ablony Job Ticket: Základní re"im
Postup p idání "ablony Job Ticket do struktury Job Jackets v základním re!imu:

1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu"by >  Správce Job Jacket).
Pokud je v dialogovém okn  více ne! jeden seznam, klepn te na Základní nastavení pro
zobrazení okna základních mo!ností.

#ablony Job Ticket m !ete vytvo it v základním re!imu dialogového okna Správce Job Jacket
(nabídka Slu!by).

2 Vyberte strukturu Job Jackets, která bude obsahovat "ablonu Job Ticket.

3 Klepn te na tla ítko Nová !ablona Job Ticket . Otev e se dialogové okno Nová !ablona
Job Ticket.

362 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

JOB JACKETS



K nové "ablon  Job Ticket m !ete p i adit zdroje v dialogovém okn  Nov! Job Ticket.

4 Nakonfigurujte novou "ablonu Job Ticket podle popisu v oddíle "Práce se zdroji v Job Ticketu:
Základní re"im".

Upravení Job Ticketu: základní re"im
Chcete-li upravit Job Ticket aktivního projektu, otev ete projekt a zvolte Soubor >
Job Jackets > Upravit Job Ticket. Zobrazí se dialog Upravit Job Ticket. Informace o
pou!ití dialogového okna Upravit Job Ticket najdete v sekci "Práce se zdroji v Job Ticketu:
Základní re"im".

Práce se zdroji v Job Ticketu: Základní re"im
Tato sekce popisuje postup, jak p idat nebo odebrat zdroje z Job Ticketu nebo "ablony Job
Ticket prost ednictvím dialogového okna Nov! Job Ticket nebo Upravit Job Ticket. Tato
dv  dialogová okna jsou v podstat  stejná, pouze dialogové okno Upravit Job Ticket pro
Job Tickety se mírn  li"í od okna pro "ablony Job Ticket.
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Do "ablony Job Ticket nebo Job Ticketu m !ete p idat zdroje v dialogov!ch oknech Nov! Job
Ticket a Upravit Job Ticket.

Postup p i azení zdroj  v dialogov!ch oknech Nov! Job Ticket nebo Upravit Job Ticket:

1 Chcete-li p idat nebo odebrat zdroje na úrovni projektu, pou!ijte ovládací prvky na kart 
Nastavení stylu (pro "ablony Job Ticket) nebo kart  Nastavení projektu (pro aktivní a
pozdr!ené Job Tickety).

Pomocí rozevírací nabídky P idat z m !ete p idat zdroje na úrovni projektu z r zn!ch zdroj :

• Chcete-li p idat zdroje z Job Ticketu ze struktury Job Jackets, zvolte Nyn j!í Jacket.

• Chcete-li p idat zdroje z aktivního projektu, zvolte Nyn j!í p ipojen! projekt.

• Chcete-li p idat zdroje z v!chozích hodnot aplikace, zvolte Aplikace.

• Chcete-li p idat zdroje ze souboru projektu nebo z jiného souboru Job Jackets, klepn te na
Ostatní, klepn te na Vybrat a vyhledejte cílov! soubor.

Chcete-li zkopírovat zdroje do Job Ticketu, pou!ijte t i seznamy ve spodní  ásti dialogového
okna. Vyberte typ zdroje v prvním seznamu, zvolte specifick! zdroj ve druhém seznamu
a klepnutím na tla ítko s "ipkou vpravo zkopírujte tyto zdroje do t etího seznamu (v n m
jsou zobrazeny zdroje tohoto typu v Job Ticketu).

Chcete-li odebrat zdroje z Job Ticketu, zvolte typ zdroje v prvním seznamu, zvolte specifick!
zdroj ve t etím seznamu a klepn te na tla ítko s "ipkou vlevo.

2 P ítomnost definice sestavy znamená, !e dojde-li k pou!ití tohoto Job Ticketu na projekt,
QuarkXPress automaticky vytvo í sestavu. P i vytvá ení definice sestavy m !ete ur it
specifikaci sestavy (nap . s informacemi o velikost stránky a po tu stránek), typ média (tisk,
Web nebo interaktivní), sady pravidel a specifikaci v!stupu.

Chcete-li do Job Ticketu p idat definici sestavy, klepn te na kartu Nastavení sestavy a

klepn te na tla ítko ; definice sestavy je p idána do seznamu.

Chcete-li upravit vybranou definici sestavy, klepn te na Vlastnosti sestavy pro zobrazení
ovládacích prvk  vlastností sestavy. Poté:
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• Pro nastavení názvu definice sestavy zadejte název do pole Název sestavy. Tento název
bude pou!it pro automaticky generovanou sestavu.

• Chcete-li v definici sestavy ur it nap íklad velikost stránky nebo po et stránek, vyberte
mo!nost v rozevírací nabídce Specifikace sestavy. (Upozor ujeme, !e specifikace sestavy
musí b!t ve struktu e Job Jackets d íve, ne! zde m !ete volit specifikaci sestavy; více
informací, viz "Vytvo ení soubor  Job Jackets".)

• Chcete-li ur it, jak! typ sestavy by se m l vytvo it automaticky pro tuto definici sestavy,
vyberte polo!ku z rozevírací nabídky Druh média.

• Chcete-li do definice sestavy zkopírovat sady pravidel a specifikace v!stupu z nad azené
struktury Job Jackets, pou!ijte t i seznamy ve spodní  ásti dialogového okna. Vyberte typ
zdroje v prvním seznamu, zvolte specifick! zdroj ve druhém seznamu a klepnutím na
tla ítko zkopírujte tyto zdroje do t etího seznamu (v n m jsou zobrazeny zdroje tohoto
typu v definici sestavy).

Chcete-li odstranit definici sestavy, vyberte ji a klepn te na tla ítko .

3 A! skon íte s konfigurováním Job Ticketu, klepn te na OK.

Vytvo ení !ablony Job Ticket: Roz!í en! re"im
Postup p idání "ablony Job Ticket do struktury Job Jackets v roz"í eném re!imu:

1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu"by > Správce Job Jacket). Pokud
je v dialogovém okn  pouze jeden seznam, klepn te na Roz!í ené nastavení pro zobrazení
okna roz"í en!ch mo!ností.

2 Chcete-li ur it, kam se má nová "ablona Job Ticket ulo!it, vytvo te nebo zvolte
ikonu Job Jackets v seznamu vlevo.

3 Klepn te na tla ítko Nová !ablona Ticketu . #ablona Job Ticket je p idána do zvolené
struktury Job Jackets.

4 Nakonfigurujte novou "ablonu Job Ticket podle popisu v oddíle "Práce se zdroji v Job Ticketu:
Roz!í en! re"im".

Práce se zdroji v Job Ticketu: Roz!í en! re"im
Se zdroji v Job Ticketu m !ete pracovat v n kolika situacích:

• Tento postup m !ete pou!ít, pokud chcete vytvo it "ablonu Job Ticket pou!ívající zdroje
v existujícím projektu. Máte-li nap íklad kopii projektu bro!ury z minulého roku a chcete
pou!ít v"echny p edlohy stylu, barvy a podobné prvky z projektu bro!ury do nové "ablony
Job Ticket, nebo do aktivního Job Ticketu existujícího projektu, m !ete pou!ít tento postup.

• Postup m !ete pou!ít pro zkopírování zdroj  z jednoho Job Ticketu do jiného.

• Tento postup m !ete pou!ít pro zkopírování zdroj  ze struktury Job Jackets nebo projektu
do Job Ticketu.

Postup p idání zdroj  do struktury Job Jackets v roz"í eném re!imu:
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1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu"by).

2 Pokud je v dialogovém okn  pouze jeden seznam, klepn te na Roz!í ené nastavení pro
zobrazení okna roz"í en!ch mo!ností.

3 Ur ete, odkud chcete kopírovat zdroje:

• Chcete-li kopírovat zdroje ze struktury Job Jackets, "ablony Job Ticket nebo Job Ticketu,
vyberte polo!ku zdroje v seznamu vlevo naho e.

• Chcete-li zkopírovat zdroje z otev eného projektu, vyberte projekt v seznamu vlevo.

• Chcete-li zkopírovat zdroje z v!chozích hodnot aplikace, klepn te na tla ítko Zavést zdroje

aplikace .

4 V pravém horním seznamu zvolte kategorii zdroje.

5 P etáhn te jednotlivé zdroje ze seznamu vpravo dole do cílové "ablony Job Ticket nebo Job
Ticketu v seznamu vlevo.

P idání definice sestavy do Job Ticketu: Roz"í en! re!im

Definice sestavy je skupina specifikací, jejich! kombinace popisuje samostatnou sestavu.
Definice sestavy zahrnuje zdroje, jako jsou médium (v!stup), typ (tisk, web nebo
interaktivní), specifikace v!stupu a sady pravidel.

Pokud vytvo íte projekt ze "ablony Job Ticket, aplikace QuarkXpress automaticky vytvo í
sestavu pro v"echny definice sestav ze "ablony Job Ticket. Pokud definice sestavy neobsahuje
specifikaci sestavy, QuarkXPress zobrazí dialogové okno Nov! projekt, ve kterém m !ete
ur it velikost stránky, okraje a podobn .

Po p idání definice sestavy do aktivního Job Ticketu, bude sestava vytvo ena z této definice
sestavy a automaticky p idána do odpovídajícího projektu.

Postup p idání definice sestavy do "ablony Job Ticket nebo do Job Ticketu:

1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (Slu"by > Správce Job Jacket) a v levém
seznamu zvolte cílov! Job Ticket.

2 Pro zobrazení ovládacích prvk  zdroje klepn te na tla ítko Roz!í ené nastavení.

3 V pravém horním seznamu vyberte Sestavy. V pravém spodním seznamu se zobrazí v"echny
definice sestav v Job Ticketu.

4 Klepn te na tla ítko Nov! objekt  nad prav!m spodním seznamem. P idá se definice
sestavy s názvem "Sestava". (Název, kter! ur íte pro definici sestavy, je stejn! název, jak!
se pou!ije na aktuální sestavu p i vytvá ení projektu. Chcete-li p ejmenovat definici sestavy,
poklepejte na její název a zadejte nov! název.)

5 Klepnutím na tla ítko vedle názvu definice sestavy rozbalte nastavení a zobrazte pole pro
definování sestavy.

6 Ur ete nebo zadejte hodnotu do v"ech po!adovan!ch polí.
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7 Klepn te na Ulo"it.

Informace o pou!ívání definic sestav najdete v oddíle "Pou"ití definice sestavy v projektu."

Pou!ití "ablony Job Ticket v projektu

#ablonu Job Ticket m !ete v projektu pou!ít dv ma zp soby:

• Vytvo te projekt ze "ablony Job Ticket.

• Propojte existující projekt se "ablonou Job Ticket.

V obou p ípadech se ze "ablony Job Ticket vytvo í Job Ticket, jeho! nová instance bude
pou!ita na nov! projekt. V následujícím textu jsou popsány ob  mo!nosti.

Vytvo ení projektu ze !ablony Job Ticket
P i vytvá ení projektu ze "ablony Job Ticket QuarkXPress v!dy z této "ablony vytvo í Job
Ticket. M !ete ur it, kam se tento Job Ticket ulo!í: Do sdíleného souboru Job Jackets, nebo
do vlo!ené struktury Job Jackets v souboru projektu.

Postup vytvo ení projektu ze "ablony Job Ticket:

1 Vyberte Soubor > Nov! > Projekt z Ticketu. Otev e se dialogové okno Nov! projekt z
Ticketu.

Dialogové okno Nov! projekt z Ticketu pou!ijte pro zvolení "ablony Job Ticket pro nov!
projekt.
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2 Není-li zobrazena po!adovaná struktura Job Jackets, klepn te na Procházet, vyhledejte
soubor Job Jackets a klepn te na Otev ít.

3 V seznamu vyberte cílovou "ablonu Job Ticket. (Upozor ujeme, !e m !ete zvolit i pozdr!en!
Job Ticket.)

4 Nastavte za"krtnutí polo!ky Sdílet obálku takto:

• Chcete-li ulo!it aktivní Job Ticket projektu do externího souboru Job Jackets, tak!e Job
Ticket m !e sdílet zdroje s ostatními u!ivateli tohoto souboru Job Jackets, za"krtn te pole
Sdílet obálku. (Dal"í informace, viz "Spolupráce se sdílen!mi Job Jackets.")

• Chcete-li ulo!it Job Ticket tohoto projektu do vno ené struktury Job Jackets v souboru
projektu, zru"te za"krtnutí polo!ky Sdílet obálku.

5 Klepn te na Vybrat. Nov! projekt zd dí nastavení projektu ze "ablony Job Ticket a
QuarkXPress automaticky vytvo í sestavy pro v"echny definice sestavy v "ablon  Job Ticket.

Job Ticket nem !ete ulo!it do v!chozí struktury Job Jackets. Pokud tedy vytvo íte projekt
ze "ablony Job Ticket, která je ve v!chozí struktu e Job Jackets, a za"krtnete polí ko Sdílet
obálku, budete vyzváni k ulo!ení nového souboru Job Jackets do systému soubor .

Propojení existujícího projektu k souboru Job Jackets
P i p ipojování existujícího projektu k souboru Job Jackets se odebere aktuáln  aktivní Job
Ticket projektu a p ipojí se nov! Job Ticket vytvo en! ze "ablony Job Ticket v jiném souboru
Job Jackets. K tomuto kroku se m !ete rozhodnout, pokud chcete nap íklad propojit existující
projekt k souboru Job Jackets, ve kterém má jin! návrhá  sestavy aktivní Job Ticket, a tedy
synchronizovat n které nebo v"echny zdroje, které oba návrhá i pou!ívají. (Dal"í informace,
viz "Spolupráce se sdílen!mi Job Jackets").

Postup pou!ití Job Ticketu na existující projekt:

1 Vytvo te nebo otev ete projekt.

2 Zvolte Soubor > Job Jackets > P ipojit projekt. Otev e se dialogové okno P ipojit projekt.

3 Není-li zobrazen po!adovan! soubor Job Jackets, klepn te na Procházet, vyhledejte soubor
a klepn te na Otev ít.

4 V seznamu vyberte cílovou "ablonu Job Ticket.

5 Nastavte za"krtnutí polo!ky Sdílet obálku takto:

• Chcete-li ulo!it Job Ticket tohoto projektu do souboru Job Jackets obsahujícího cílovou
"ablonu Job Ticket, za"krtn te polo!ku Sdílet obálku.

• Chcete-li ulo!it Job Ticket tohoto projektu do vno ené struktury Job Jackets v souboru
projektu, zru"te za"krtnutí polo!ky Sdílet obálku.

6 Klepn te na P ipojit. Projekt zd dí nastavení projektu ze "ablony Job Ticket a automaticky
se vytvo í sestavy pro v"echny definice sestavy v "ablon  Job Ticket.
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Pokud pou!ijete "ablonu Job Ticket, která je ve v!chozí struktu e Job Jackets, a za"krtnete
pole Sdílet obálku, budete vyzváni k ulo!ení nového souboru Job Jackets do systému
soubor . Je to proto, !e Job Ticket nem !ete ulo!it do v!chozí struktury Job Jackets.

Zobrazení vztah  Job Ticketu
V dialogovém okn  Správce Job Jacket (nabídky Slu"by) m !ete vid t vztahy mezi
Job Jackets, "ablonami Job Ticket, Job Tickety a projekty. Ikony zobrazené v tomto
dialogovém okn  p edstavují následující:

• struktura Job Jackets (propojená)

• struktura Job Jackets (vlo!ená)

• "ablona Job Ticket

• aktivní nebo pozdr!en! Job Ticket

• projekt (tu n! název projektu indikuje aktivní projekt)

Projekt, kter! je p ipojen k aktivnímu Job Ticketu, je zobrazen takto:

Projekt, kter! je propojen k aktivnímu Job Ticketu

Pozdr!en! Job Ticket má ikonu , ale není propojen s projektem. To m !e znamenat, !e
projekt byl p esunut, odstran n nebo nikdy neulo!en.

Pou!ití definice sestavy v projektu

Definice sestavy poskytuje kombinaci nastavení, které popisují sestavu. Mezi tato nastavení
m !e pat it typ média (Tisk, Web nebo Interaktivní), sady pravidel, nastavení v!stupu a
správa barev nastavení zdroje. Definice sestavy m !e rovn ! obsahovat specifikaci sestavy,
která obsahuje informace nap íklad o velikosti papíru a po tu stránek (upozor ujeme, !e
specifikace sestavy musí b!t vytvo ena na úrovni Job Jackets).

Pokud pou!ijete na projekt "ablonu Job Ticket, aplikace QuarkXpress automaticky vytvo í
sestavu pro v"echny definice sestav ze "ablony Job Ticket. Takové sestavy mají stejné názvy
jako definice sestav, na kter!ch jsou zalo!eny.

Definici sestavy m !ete v projektu pou!ít dv ma zp soby:

• Vytvo it projekt z Job Ticketu obsahujícího definici sestavy podle popisu v kapitole "Vytvo ení
projektu ze !ablony Job Ticket".

• Propojit Job Ticket s aktivním projektem po vytvo ení projektu podle popisu v kapitole
"Propojení existujícího projektu k souboru Job Jackets".

V obou p ípadech jsou definované sestavy vytvo eny automaticky.
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Spolupráce se sdílen!mi Job Jackets

Zdroje ve sdíleném souboru Job Jackets je mo!né sdílet libovoln!mi projekty, které pou!ívají
Job Tickety ulo!ené v tomto souboru Job Jackets. Pokud jeden projekt aktualizuje sdílen!
zdroj, bude zm na automaticky p enesena do v"ech ostatních projekt , které tento zdroj
pou!ívají.

P edpokládejme nap íklad, !e dva návrhá i sestav - Andrea a Hektor - pracují samostatn 
na dvou projektech. Oba projekty pou!ívají Job Ticket, kter! je ulo!en v souboru Job Jackets
s názvem "Bryn's Job Jackets". (Není d le!ité, zda jsou oba Job Tickety zalo!eny na stejné
"ablon  Job Ticket nebo ne, dokud jsou oba Job Tickety ulo!eny v souboru "Bryn's
Job Jackets".)

Nyní p edpokládejme, !e oba Job Tickety obsahují p edlohu stylu s názvem "Logo Subhead".
Proto!e je tato p edloha stylu obsa!ena v Job Ticketu, je definice p edlohy stylu ulo!ena v
souboru Job Jackets. A proto!e Job Tickety obou návrhá   sestav obsahují tuto p edlohu
stylu, oba projekty mohou pou!ívat definici p edlohy stylu, která je ulo!ena ve sdíleném
souboru Job Jackets. Pokud se tedy Andrea, jako hlavní návrhá  sestavy, rozhodne, !e zm ní
písmo pou!ité v p edloze stylu "Logo Subhead", bude tato zm na automaticky odeslána i
do sestavy, na které pracuje Hektor - a písmo v jeho kopii p edlohy stylu se zm ní rovn !.
Jin!mi slovy - Zdroj p edlohy stylu "Logo Subhead" je mo!né synchronizovat mezi dv ma
projekty.

V rámci sdíleného souboru Job Jackets m !e existovat pouze jedna definice pro jak!koli zdroj,
bez ohledu na po et Job Ticket , které tento zdroj pou!ívají. Tak!e pokud Job Tickety pro dva
projekty pou!ívají stejn! zdroj (v tomto p ípad  p edlohu stylu), je mo!né tento zdroj mezi ob ma
projekty automaticky synchronizovat.

Je d le!ité zmínit, !e kopie zdroje v souboru projektu je s kopií zdroje v Job Ticketu spojená
odkazem, ale je od ní odd lená. Pokud se tedy kopie zdroje v projektu zm ní - nap íklad
kdy! Andrea zm ní písmo v p edloze stylu "Logo Subhead" - QuarkXPress automaticky
neaktualizuje kopii tohoto zdroje v Hektorov  projektu, dokud není povolena spolupráce
v projektech obou autor  (Soubor > Nastavení spolupráce). Je-li spolupráce povolena pro
Andreu, QuarkXPress automaticky roze"le zm nu z Andreina projektu do aktivního Job
Ticketu a automaticky tedy aktualizuje kopii zdroje v souboru "Bryn's Job Jackets". Je-li
spolupráce povolena i u Hektora, p e te si jeho kopie programu QuarkXPress aktualizovanou
informaci ze souboru "Bryn's Job Jackets" a vlo!í novou definici do jeho projektu.
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Pokud Andrea zm ní definici p edlohu stylu sdíleného Zdroje, její kopie programu QuarkXPress
ode"le tuto zm nu (prost ednictvím aktivního Job Ticketu projektu) do sdíleného souboru
Job Jackets. Poté si Hektorova kopie programu QuarkXPress p e te aktualizovanou definici
p edlohy stylu ze souboru Job Jackets a aktualizuje definici v jeho projektu.

Nastavení, kdy má k aktualizaci dojít, se provádí v dialogovém okn  Nastavení spolupráce
(nabídka Soubor).

Na kart  Aktualizace se pomocí za"krtávacích polí P i otev ení, P ed v!stupem a B hem
práce ur í, zda projekt aktualizuje definice sv!ch zdroj  ze sdíleného souboru Job Jackets
p i otev ení, p ed odesláním na v!stup nebo p i práci na projektu.

Chcete-li nastavit, jak  asto se zm ny ve sdílen!ch zdrojích zapí"í do /  tou ze sdíleného souboru
Job Jackets, pou!ijte kartu Aktualizace v dialogovém okn  Nastavení spolupráce (nabídka
Soubor).

Karta Job Jackets tohoto dialogového okna zobrazuje název struktury Job Jackets aktivního
projektu, stav (sdílen!  i nesdílen!), cestu k souboru Job Jackets (pokud existuje) a název
aktivního Job Ticketu aktivního projektu. Tla ítka ve spodní  ásti karty jsou tato:

• Zm nit Jacket: Pou!ijte toto tla ítko pro propojení tohoto projektu s Job Ticketem v jiném
souboru Job Jackets.

• Zm nit Ticket: Toto tla ítko pou!ijte pro propojení tohoto projektu s jin!m Job Ticketem.
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• Na íst aktualizaci: Pokud jsou ve vrchní  ásti tohoto dialogového okna vypnuté mo!nosti
automatické aktualizace, m !ete pou!ít toto tla ítko pro provedení ru ní aktualizace.

• Zapnutí sdílení /Vypnutí sdílení: Toto tla ítko pou!ijte pro odd lení aktivního projektu
od sdíleného souboru Job Jackets. Job Ticket projektu je p esunut do vno ené struktury
Job Jackets v souboru projektu.

Sdílení pro strukturu Job Jackets aktivního projektu m !ete nastavit v kart  Job Jackets
dialogového okna Nastavení spolupráce (nabídka Soubor).

Je d le!ité zmínit, !e propojení mezi dv ma Job Tickety neznamená, !e v!echny zdroje budou
automaticky synchronizovány mezi projekty, které tyto Job Tickety pou!ívají. Zdroj je
synchronizován mezi dv ma projekty jen tehdy, pokud jsou spln ny v"echny t i následující
podmínky:

• Zdroj existuje v obou projektech.

• Zdroj existuje v Job Ticketech obou projekt .

• Job Tickety obou projekt  jsou ve stejném souboru Job Jackets.

Exportování a importování Job Ticket 

M !e nastat situace, kdy bude zadavatel úlohy pot ebovat zkopírovat "ablonu Job Ticket
nebo Job Ticket z jednoho souboru Job Jackets do jiného, nebo importovat v"echny "ablony
Job Tickets a Job Tickety ze struktury Job Jackets do jiné struktury Job Jackets. Ob  tyto
operace m !ete provád t pomocí funkce exportu a importu Job Ticketu.

Exportování !ablony Job Ticket nebo Job Ticketu
Postup exportování "ablony Job Ticket nebo Job Ticketu ze struktury Job Jackets:

1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (Slu"by) a v seznamu vlevo zvolte cílov! Job
Ticket (nebo Job Tickety).

2 Nad seznamem vlevo klepn te na tla ítko Exportovat Job Ticket . Otev e se dialogové
okno Nov! Job Jackets.
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3 Ur ete název a umíst ní a klepn te na Ulo"it. V"echny zvolené Job Tickety jsou ulo!eny
do souboru Job Jackets, spolu se v"emi zdroji, které pot ebují.

Importování !ablony Job Ticket nebo Job Ticketu
Postup importování "ablony Job Ticket nebo Job Ticketu do struktury Job Jackets:

1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (Slu"by) a v seznamu vlevo zvolte ikonu
cílového Job Jackets.

2 Nad seznamem vlevo klepn te na tla ítko Importovat . Otev e se dialogové okno Zvolit
soubor Job Jackets.

3 Zvolte soubor Job Jackets a klepn te na Otev ít. V"echny "ablony Job Ticket a Job Tickety
ve zvoleném souboru jsou importovány do zvolené struktury Job Jackets, spolu se v"emi
jimi vy!adovan!mi zdroji.

V!chozí soubor Job Jackets

Po nainstalování programu QuarkXPress se do slo!ky ur ené v okn  Job Jackets dialogového
okna P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) nainstaluje rovn ! soubor Job Jackets
(obsahující v!chozí "ablonu Job Ticket) s názvem "DefaultJacket.xml".

Vytvo íte-li projekt zvolením Soubor > Nov! > Projekt, provede se toto:

• QuarkXPress vytvo í kopii v!chozího souboru Job Jackets (s názvem "Default Job Jackets")
a vlo!í jej do nového projektu. Vlo!ená struktura Job Jackets má název "[názevsouboru]
Job Jackets."

• Do vlo!ené struktury Job Jackets QuarkXPress vytvo í Job Ticket z v!chozí "ablony Job
Ticket (s názvem "Default Job Ticket"). Nov! Job Ticket má název "[názevsouboru] Ticket".

• QuarkXPress p i adí Job Ticket k vlo!ené struktu e Job Jackets v novém projektu.

V!chozí soubor Job Jackets m !ete pou!ít pro nastavení zdroj , které jsou pou!ity v nov!ch
projektech QuarkXPress. V!chozí "ablonu Job Ticket, která je pou!ita projekty vytvo en!mi
zvolením Soubor > Nov! > Projekt, m !ete upravit. V následujícím textu jsou popsány
oba postupy.

Nov! Job Ticket nem !ete ulo!it do v!chozího souboru Job Jackets. Více informací, viz
"Vytvo ení projektu ze !ablony Job Ticket".

Upravení v!chozí "ablony Job Ticket: Nabídka Soubor

V!chozí "ablona Job Ticket je pou!ita projekty vytvo en!mi volbou Soubor > Nov! >
Projekt. V!chozí "ablonu Job Ticket m !ete zm nit dv ma zp soby:

Upravení v!chozí "ablony Job Ticket z nabídky Soubor:

1 Zav ete v"echny otev ené projekty.
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2 Chcete-li otev ít v!chozí "ablonu Job Ticket v dialogovém okn  Upravit Job Ticket, zvolte
Soubor > Job Jackets > Upravit Job Ticket.

3 Pomocí ovládacích prvk  dialogového okna Upravit Job Ticket nakonfigurujte v!chozí
"ablonu Job Ticket a poté klepn te na OK.

Upravení v!chozí "ablony Job Ticket: Nabídka Slu!by

Chcete-li upravit v!chozí "ablonu Job Ticket z dialogového okna Správce Job Jacket:

1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu"by).

2 Klepn te na tla ítko Otev ít Jacket, vyhledejte v!chozí soubor Job Jackets a klepn te na
Otev ít.

3 Rozbalte v!chozí strukturu Job Jackets a v seznamu zvolte "ablonu Job Ticket s názvem
"V!chozí Job Ticket".

4 Klepn te na tla ítko Upravit . Otev e se dialogové okno Upravit Job Ticket.

5 Pomocí ovládacích prvk  dialogového okna Upravit Job Ticket nakonfigurujte "ablonu
Job Ticket.

6 Klepn te na OK.

Následující projekt, kter! vytvo íte zvolením Soubor > Nov! > Projekt, pou!ije upravenou
v!chozí "ablonu Job Ticket.

Upravení v!chozího souboru Job Jackets

V!chozí soubor Job Jackets m !ete pou!ít pro nastavení zdroj , které jsou pou!ity v nov!ch
projektech QuarkXPress. Pro upravení v!chozího souboru Job Jackets:

1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu"by).

2 Klepn te na tla ítko Otev ít Jacket , vyhledejte v!chozí soubor Job Jackets a klepn te na
Otev ít.

3 V seznamu vyberte strukturu Job Jackets s názvem "V!chozí Job Jackets".

4 Pomocí ovládacích prvk  dialogového okna Správce Job Jacket nakonfigurujte strukturu
v!chozího Job Jackets a poté klepn te na OK.

Informace o práci se zdroji najdete v oddíle "Práce se zdroji v Job Ticketu: Roz!í en! re"im".

Práce se Zdroji: Roz"í en! re!im

"Zdroje" je generická kategorie popisující v t"inu komponent, které vytvá ejí Job Jackets a
Job Tickety. Zdroje obsahují v"e, od p edloh stylu po specifikaci velikosti stránky. V
následujícím textu je popsán p ístup, vytvo ení a aktualizace Zdroj  v panelu roz"í en!ch
mo!ností dialogového okna Správce Job Jacket (nabídka Slu"by).
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Zadavatelé úlohy budou tento postup  asto pou!ívat pro r zné ú ely. Návrhá i sestavy v"ak
tento postup mo!ná nepou!ijí nikdy.

P ístup ke zdroj m: Roz"í en! re!im

Ne! m !ete za ít pracovat se zdrojem, musíte mít k n mu p ístup. Postup p ístupu ke zdroji:

1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu"by).

2 Pokud je v dialogovém okn  pouze jeden seznam, klepn te na Roz!í ené nastavení pro
zobrazení okna Roz!í ené mo"nosti.

3 V seznamu nalevo otev ete  nebo vytvo te soubor Job Jackets . Kategorie zdroje v
souboru Job Jackets jsou v seznamu vpravo naho e se azeny v abecedním po adí.

4 Chcete-li pracovat se zdroji, které jsou specifické pro strukturu Job Jackets, vyberte cílovou
strukturu Job Jackets v seznamu nalevo. Upozor ujeme, !e nep ístupné (nevysvícené)
kategorie zdroj  p edstavují zdroje, které musí b!t specifikovány na úrovni Job Ticketu.

5 Chcete-li pracovat se zdroji, které jsou specifické pro Job Ticket, rozbalte strukturu

Job Jackets; vytvo te , duplikujte  nebo importujte  Job Ticket; poté ov  te, !e je v
seznamu vlevo zvolen cílov! Job Ticket. Upozor ujeme, !e nep ístupné (nevysvícené)
kategorie zdroj  p edstavují zdroje, které musí b!t specifikovány na úrovni Job Jackets.

6 V pravém horním seznamu vyberte typ zdroje. V pravém spodním seznamu jsou zobrazeny
existující zdroje zvoleného typu.

Dialogové okno Správce Job Jacket pou!ijte pro zobrazení, vytvo ení, kopírování, smazání,
importování nebo exportování zdroj .
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Nastavení zdroj : Roz"í en! re!im

Po vyhledání zdroje v dialogovém okn  Správce Job Jacket m !ete tento zdroj
nakonfigurovat. Pro r zné typy zdroj  jsou v tomto dialogovém okn  dostupné r zné
mo!nosti:

• Pro v t"inu zdroj  m !ete ur it místo úlo!i"t .

• V t"inu zdroj  m !ete odstranit.

• M !ete vytvo it nebo upravit n které typy zdroj , ale ostatní musí b!t vytvo eny a upraveny
v jin!ch  ástech u!ivatelského rozhraní programu QuarkXPress.

• Ve struktu e Job Jackets m !ete vytvo it, duplikovat, odstranit a nakonfigurovat definice
sestavy, Specifikace v!stupu, Specifikace sestavy, Popis úlohy, Kontakty, Pravidla a Sady
pravidel.

V Job Jackets jsou sestavy App Studio reprezentovány zdroji Digitální sestavy.

Pokud to Zdroj dovolí, m !ete vytvo it a nakonfigurovat tento Zdroj v dialogovém okn 
Správce Job Jacket takto:

1 Pro vytvo ení zdroje typu zvoleného v pravém horním seznamu klepn te v pravém spodním
seznamu na tla ítko Nov! objekt. Pro p ejmenování zdroje klepn te na jeho název.

2 Pokud má zdroj ikonu pro rozbalení, klepn te na ikonu a rozbalte zdroj. Poté nakonfigurujte
pole, která se zobrazila. N která pole zdroje obsahují rozvírací nabídku, do jin!ch budete
muset hodnoty vlo!it ru n .

3 Pokud má zdroj tla ítko , klepn te na toto tla ítko pro vytvo ení dal"ího v!skytu zdroje.
Nap íklad p i vytvá ení specifikace sestavy m !ete klepnout na tla ítko u zdroje P ímá barva
a vytvo it tak dal"í p ímé barvy.

Ur ení umíst ní zdroj : Roz"í en! re!im

Zdroje mohou existovat v r zn!ch úlo!i"tích:

• V Jacketu: Ulo!eny ve struktu e Job Jackets, ale nepou!ity !ádnou ze "ablon Job Ticket
nebo Job Ticketem této struktury Job Jackets.

• V Ticketu: Ulo!eny ve struktu e Job Jackets a p i azeny k "ablon  Job Ticket nebo Job
Ticketu. Pokud je zdroj "V Ticketu" umíst n v "ablon  Job Ticket, která je p i azena k projektu,
bude tento zdroj rovn ! dostupn! v projektu.

• V projektu: Ulo!eny v projektu, ale NEJSOU p i azeny ke struktu e Job Jackets nebo Job
Ticketu.

Umíst ní zdroj  m !ete ur it takto:

1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket, viz "P ístup ke zdroj m: Roz!í en! re"im".

2 V pravém spodním seznamu vyberte zdroj.
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3 V rozevírací nabídce Stav vyberte po!adované umíst ní:

• Je-li objekt zvolen! v levém seznamu struktura Job Jackets, m !ete zvolit pouze V Jacketu.

• Pokud je objekt zvolen! v levém seznamu "ablona Job Ticket nebo Job Ticketu, m !ete
ur it, zda je nebo není zdroj p i azen k této "ablon  Job Ticket nebo Job Ticketu zvolením
V Jacketu nebo V Ticketu.

• Je-li objekt zvolen! v levém seznamu projekt, m !ete specifikovat, zda je zdroj definován
pouze pro projekt (Stav = V projektu), nebo zda pou!ívá definice v Job Ticketu aktivního
projektu (Stav = V Ticketu).

Dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu!by) pou!ijte pro ur ení úlo!i"t  zdroj .

Práce se specifikacemi sestavy

Specifikace sestavy umo! uje definovat informace specifické pro sestavu, jako jsou nap íklad
velikost stránky, po et stránek, okraje, informace o archu, spadávce, vazb  a podobn .

Standardní postup pro práci se specifikacemi sestavy je:

1 Vytvo te specifikaci sestavy (viz "Vytvo ení specifikace sestavy: Roz!í en! re"im"). Tato  ást
úkolu je typicky provedena zadavatelem úlohy.

2 P i a te specifikaci sestavy k sestav  pomocí "ablony Job Ticket nebo Job Ticketu. To je práce
typicky provedená návrhá em sestavy.

V následujícím textu jsou podrobn  popsány jednotlivé v!"e uvedené postupy.

Vytvo ení specifikace sestavy: Roz"í en! re!im

Specifikace sestavy jsou zdroje, a proto musí b!t vytvo eny v dialogovém okn  Správce
Job Jacket podle popisu uvedeném v oddíle "Práce se zdroji: Roz"í en! re!im".
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Pro vytvo ení specifikace sestavy m !ete pou!ít dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka
Slu!by).

Pou!ití Specifikace sestavy na sestavu

Specifikaci sestavy m !ete p i adit k sestav  dv ma zp soby: vytvo ením sestavy ze "ablony
Job Ticket, nebo pou!itím specifikace sestavy na aktivní Job Ticket existující sestavy.

Zadavatel úlohy v t"inou p idá Specifikaci sestavy do definice sestavy v souboru Job Jackets
p ed vytvá ením aktuálního projektu a sestavy. Proto!e Specifikace sestavy je zdroj, m !ete
ji p idat do definice sestavy podobn , jako jak!koli jin! zdroj (viz "Práce se Zdroji: Roz!í en!
re"im").

Chcete-li nakonfigurovat "ablonu Job Ticket, aby se automaticky vytvo ila sestava odpovídající
konkrétní specifikaci sestavy, p i a te specifikaci sestavy k definici sestavy pomocí dialogového
okna Správce Job Jacket.
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Návrhá  sestavy m !e pou!ít specifikaci sestavy na aktivní Job Ticket sestavy po vytvo ení
projektu a sestavy pomocí dialogového okna Upravit Job Ticket (Soubor >Job Jackets >
Upravit Job Ticket). Chcete-li p idat specifikaci sestavy do aktivního Job Ticketu, klepn te
na kartu Nastavení sestavy, v seznamu sestav vyberte sestavu a zvolte po!adovanou
mo!nost v rozevírací nabídce Specifikace sestavy.

Dialogové okno Upravit Job Ticket (Soubor >Job Jackets > Upravit Job Ticket) m !ete
pou!ít pro p i azení specifikace sestavy k sestav  v aktivním projektu.

Práce se specifikacemi v!stupu

Specifikace v!stupu umo! ují ur it informace t!kající se v!stupu, nap íklad barevn! prostor
a rozli"ení obrázk , formát grafického souboru, frekvenci polotónování, úrove  PostScriptu,
shodu s PDF/X a podobn . Podobn  jako pravidla, i specifikace v!stupu jsou testy, které
jsou provedeny na aktivní sestav , pokud návrhá  sestavy zvolí Soubor > Job Jackets >
Vyhodnotit sestavu.

Standardní postup pro práci se specifikacemi v!stupu je:

1 Vytvo te specifikaci v!stupu (viz "Vytvo ení Specifikace v!stupu: Roz!í en! re"im"). Tato  ást
práce je typicky provád ná zadavatelem úlohy, za spolupráce se specialisty na v!stup.

2 P i a te specifikaci v!stupu k sestav  pomocí definice sestavy v "ablon  Job Ticket. To m !e
ud lat zadavatel úlohy nebo návrhá  sestavy, ale typicky by to m l provést zadavatel úlohy.
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3 Pou!itím specifikaci v!stupu na v!stupu (Soubor > V!stupní úloha) zajistíte, !e úloha
bude správn  zobrazena. Dal"í informace najdete v oddíle "Pou"ití specifikací v!stupu pro
v!stup úlohy."

V následujícím textu jsou podrobn  popsány jednotlivé v!"e uvedené postupy.

Vytvo ení Specifikace v!stupu: Roz"í en! re!im

Specifikace v!stupu jsou zdroje, a proto musí b!t vytvo eny v dialogovém okn  Správce
Job Jacket podle popisu uvedeném v oddíle "Práce se Zdroji: Roz!í en! re"im".

Pro vytvo ení specifikace v!stupu m !ete pou!ít dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka
Slu!by).

Pou!ití Specifikace v!stupu na sestavu

Specifikaci v!stupu m !ete p i adit k sestav  dv ma zp soby: Vytvo ením sestavy ze "ablony
Job Ticket, nebo pou!itím specifikace v!stupu na aktivní nastavení Job Ticket existující
sestavy.

Zadavatel úlohy v t"inou p idá specifikaci v!stupu do definice sestavy v souboru Job Jackets
p ed vytvá ením aktuálního projektu a sestavy. Proto!e Specifikace v!stupu je zdroj, m !ete
ji p idat do definice sestavy podobn , jako jak!koli jin! zdroj (viz "Práce se Zdroji: Roz!í en!
re"im").
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Chcete-li nakonfigurovat "ablonu Job Ticket, aby se automaticky vytvo ila sestava odpovídající
konkrétní specifikaci v!stupu, p i a te specifikaci v!stupu k definici sestavy pomocí dialogového
okna Správce Job Jacket.

Návrhá  sestavy m !e p i adit specifikaci v!stupu k sestav  po vytvo ení projektu a sestavy.
Bli!"í informace o této operaci najdete v kapitole "Upravení Job Ticketu: základní re"im".

Dialogové okno Upravit Job Ticket (Soubor > Job Jackets > Upravit Job Ticket) m !ete
pou!ít pro p i azení specifikace sestavy k sestav  v aktivním projektu.
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Pou!ití specifikací v!stupu pro v!stup úlohy

Specifikace v!stupu m !e obsahovat p esná pravidla popisující zp sob odeslání úlohy na
v!stup, v etn  pravidel, která musí b!t vyhodnocena, a pokyn , jak by m la b!t úloha
odeslána na v!stup. Do specifikace v!stupu je mo!né nap íklad ur it, !e sestava nesmí
obsahovat !ádné obrázky s rozli"ením ni!"ím ne! 150 dpi a !e musí b!t odeslána ve formátu
PDF.

Pokud struktura Job Jackets aktivní sestavy obsahuje specifikaci v!stupu (viz "Vytvo ení
Specifikace v!stupu: Roz!í en! re"im"), m !ete pou!ít tuto specifikaci v!stupu pro odeslání
úlohy na v!stup. To prove te takto:

1 Zvolte Soubor > V!stupní úloha. Otev e se dialogové okno V!stupní úloha.

2 Zvolte specifikaci v!stupu.

3 Klepn te na V!stup.

Dialogové okno V!stupní úloha (nabídka Soubor) m !ete pou!ít pro odeslání aktivní sestavy
na v!stup s pou!itím specifikace v!stupu obsa!ené ve struktu e Job Jackets sestavy.

P i odeslání úlohy na v!stup p íkazem V!stupní úloha je v!dy p idán soubor JDF.

Práce s pravidly a sadami pravidel

Pravidlo je test, kter! je proveden na aktivní sestav , pokud zvolíte Soubor >Job Jackets >
Vyhodnotit sestavu.

Ka!dé pravidlo umí otestovat jednu podmínku. Pravidlo m !e nap íklad stanovit, !e v"echny
textové znaky musí b!t nastaveny na p etisk. Pravidla mohou dále obsahovat popisy,
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politiku (zda je daná podmínka pro návrhá e sestavy povinná, doporu ená nebo zakázaná)
a instrukce k  e"ení problém .

Standardní postup pro práci s pravidly a sadami pravidel je tento:

1 Vytvo te pravidla (viz "Vytvo ení pravidel: Roz!í en! re"im ") a p idejte je do sady pravidel (viz
"P idání pravidel do sady pravidel: Roz!í en! re"im"). To je práce typicky provedená zadavatelem
úlohy, za spolupráce se specialisty na v!stup.

2 P i a te sadu pravidel k sestav  prost ednictvím "ablony Job Ticket (viz " Pou"ití Sady pravidel
na sestavu"). To je práce typicky provedená zadavatelem úlohy.

3 Sadu pravidel pou!ijte pro vyhodnocení sestavy (viz "Vyhodnocení sestavy"). To je práce
typicky provedená návrhá em sestavy.

V následujícím textu jsou podrobn  popsány v"echny v!"e uvedené postupy.

Vytvo ení pravidel: Roz"í en! re!im

P i vytvá ení pravidla nejd íve vyhledejte zdroje pravidla v dialogovém okn  Správce Job
Jacket podle popisu uvedeného v oddíle "Práce se zdroji: Roz"í en! re!im". Poté pou!ijte
pr vodce pravidlem takto:

1 Klepn te na tla ítko Nové . Otev e se dialogové okno Upravit pravidlo (první  ást pr vodce
pravidlem).

2 Do pole Název zadejte název pravidla.

3 Chcete-li ozna it, na jak! objekt se pravidlo má vztahovat, vyberte polo!ku v rozevírací
nabídce P edm t. Dostupné p edm ty jsou: v"echny ráme ky, textové ráme ky, obrázkové
ráme ky, znaky textu, linky, textové cesty, obrázky a písma.

Pro vytvo ení pravidel pou!ijte dialogové okno Upravit pravidlo.
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4 Chcete-li ur it, co se má pravidlem kontrolovat, ozna te polo!ku v sekci Podmínky.
Dostupné podmínky závisí na zvoleném p edm tu.

Opakujte tento krok pro v"echny podmínky, které chcete do pravidla ulo!it. Podmínky
jsou kombinovány logick!m operátorem AND. Nap íklad pro vytvo ení pravidla
specifikujícího, !e textové ráme ky by m ly mít pozadí z 50% modré barvy, zvolte Textové
ráme ky a poté ozna te polo!ky Pozadí a Sytost.

5 Po klepnutí na Následující zobrazíte dal"í dialogové okno pr vodce pravidlem. V tomto
dialogovém okn  musíte specifikovat podmínky, které spustí pravidlo (nap íklad "není
P etisk" nebo "je men"í ne! 10pt"). Chcete-li nakonfigurovat jednotlivé podmínky,
klepnutím na ikonu rozbalte polo!ku v seznamu a poté vybírejte z mo!ností a zadávejte
hodnoty do odpovídajících polí.

Druhé dialogové okno pr vodce pravidlem pou!ijte pro nakonfigurování pravidla.

Má-li podmínka tla ítko , m !ete klepnout na toto tla ítko a p idat do podmínky dodate né
podmínky. Dodate né podmínky jsou kombinovány logick!m operátorem OR. Chcete-li
nap íklad specifikovat, !e indikovan! objekt by m l mít barvu, která je bu  typu CMYK,
nebo je to p ímá barva, nakonfigurujte první  ádek pro kontrolu atributu CMYK a poté
p idejte druh!  ádek a nakonfigurujte jej pro kontrolu atributu P ímá barva.

6 Po klepnutí na Následující zobrazíte poslední t etí dialogové okno pr vodce pravidlem.
Toto dialogové okno pou!ijte pro specifikování Popisu pravidla, Politiky (to ur uje, jak!
druh ikony se zobrazí, není-li pravidlo spln no) a Pokyn  pro vy e"ení problému. Informace,
které vlo!íte do pole Pokyny, se zobrazí, zvolí-li návrhá  sestavy funkci Vyhodnotit sestavu
a pravidlo není dodr!eno.

384 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

JOB JACKETS



T etí dialogové okno pr vodce pravidlem pou!ijte pro nastavení  inností, které se provedou v
p ípad , !e pravidlo není dodr!eno.

P idání pravidel do sady pravidel: Roz"í en! re!im

Pravidla musí b!t vlo!ena do Sady pravidel, co! je pojmenovaná skupina pravidel. Zadavatel
úlohy m !e p idat jednu nebo více sad pravidel do definice sestavy v "ablon  Job Ticket.
Návrhá  sestavy pracující na sestav , která je zalo!ena na definici sestavy, m !e poté
vyhodnotit sestavu s pomocí pravidel této sady pravidel (viz "Vyhodnocení sestavy"). Postup
p idání pravidla do sady pravidel:

1 Otev ete dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu"by).

2 Pokud je v dialogovém okn  pouze jeden seznam, klepn te na Roz!í ené nastavení pro
zobrazení okna Roz!í ené mo"nosti.

3 Vytvo te nebo zvolte strukturu Job Jackets.

4 V pravém horním seznamu zvolte Sady pravidel.

5 Klepnutím na tla ítko Nová vytvo te sadu pravidel. Otev e se dialogové okno Upravit sadu
pravidel.
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Dialogové okno Upravit sadu pravidel pou!ijte pro práci se sadami pravidel.

6 Do pole Název zadejte název sady pravidel.

7 V seznamu K dispozici vyberte po!adovaná pravidla, nebo klepn te na P idat v!e pro
p idání v"ech pravidel ze seznamu K dispozici do aktivní sady pravidel.

8 Klepn te na OK.

Pou!ití Sady pravidel na sestavu

Po p i azení sady pravidel k instanci "ablony Job Ticket sestavy m !e návrhá  sestavy
vyhodnotit sestavu proti této sad  pravidel (viz "Vyhodnocení sestavy"). Sadu pravidel m !ete
p i adit k sestav  dv ma zp soby.

Zadavatel úlohy v t"inou p idá sadu pravidel do definice sestavy v souboru Job Jackets p ed
vytvá ením aktuálního projektu a sestavy. Proto!e sada pravidel je zdroj, m !ete ji p idat
do definice sestavy podobn , jako jak!koli jin! zdroj (viz "Práce se Zdroji: Roz!í en! re"im").
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Chcete-li v sestav  zp ístupnit sadu pravidel okam!it  po vytvo ení sestavy, p i a te sadu pravidel
k definici sestavy v dialogovém okn  Správce Job Jacket.

Návrhá  sestavy m !e p idat sadu pravidel do sestavy po vytvo ení projektu a sestavy. Bli!"í
informace o této operaci najdete v kapitole "Práce se zdroji v Job Ticketu: Základní re"im".

Návrhá  sestavy m !e pou!ít dialogové okno Upravit Job Ticket (Soubor >Job Jackets >
Upravit Job Ticket) pro p i azení sady pravidel k sestav  v aktivním projektu.
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Vyhodnocení sestavy

Sady pravidel, specifikace sestavy a specifikace v!stupu poskytují testy, které je mo!né
vyhodnotit a ur it, zda sestava odpovídá specifikaci vytvo ené zadavatelem úlohy. P íkaz
Vyhodnotit sestavu vám umo! uje testy provést a ur it, zda (a kde) do"lo k poru"ení
pravidel. Tento p íkaz rovn ! zkontrolujte, zda sestava odpovídá definici sestavy, ov  í typ
média (tisk, web nebo interaktivní) a nastavení správy barev. Zjistí-li se poru"ení pravidla,
m !e návrhá  sestavy rozhodnout, co s tím ud lat.

Ne! se pokusíte vyhodnotit sestavu, zkontrolujte, !e je projekt p i azen k Job Ticketu, kter!
definuje sadu pravidel nebo specifikaci v!stupu pro aktivní sestavu.

Funkce Vyhodnotit sestavu je ur ena pro vyhledání problém  se sestavou a indikování
míst, kde mohou b!t opraveny. Nem !e v"ak zabránit návrhá i sestavy, aby provedl zm ny,
které nebudou v souladu se specifikacemi a pravidly definovan!mi v Job Ticketu.

Postup vyhodnocení sestavy:

1 Zvolte Soubor > Job Jackets > Vyhodnotit sestavu. Otev e se dialogové okno Vyhodnocení
sestavy s p íslu"n!mi sadami pravidel, specifikacemi sestavy a specifikacemi v!stupu.
Chcete-li rozbalit sadu pravidel, specifikaci sestavy nebo specifikaci v!stupu a prohlédnout
si jednotlivá pravidla, klepn te na ikonu vedle po!adované polo!ky.

Dialogové okno Vyhodnocení sestavy slou!í pro vyhodnocení aktivní sestavy proti sadám
pravidel, specifikacím sestavy a specifikacím v!stupu.
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2 Chcete-li upravit zvolené pravidlo, klepn te na jeho název a poté klepn te na tla ítko
Upravit pravidlo. V"echny zm ny pravidla jsou zapsány zp t do souboru Job Jackets a
pou!ijí se na v"echny ostatní projekty, které pou!ívají tento Job Ticket.

3 Chcete-li ur it, !e pravidlo by m lo b!t zkontrolováno, za"krtn te polí ko vedle tohoto
pravidla. Chcete-li ur it, !e mají b!t zkontrolována v"echna pravidla v sad  pravidel,
specifikaci sestavy nebo specifikaci v!stupu, za"krtn te polí ko vedle názvu sady pravidel,
specifikace sestavy nebo specifikace v!stupu.

4 Chcete-li vyhodnotit aktivní sestavu proti za"krtnut!m pravidl m, klepn te na Vyhodnotit.
Sloupec P ípady je p i kontrole aktualizován a ukazuje, zda dokument spl uje jednotlivá
pravidla.

5 Chcete-li se dozv d t více informací o poru"eném pravidlu, klepn te na jeho název a poté
se podívejte do polí Pokyny a Podrobnosti. Pole Pokyny obsahuje ve"keré instrukce
napsané autorem pravidla. Ráme ek Podrobnosti poskytuje informace o projektu (nap íklad
zda byl upraven od posledního vyhodnocení).

Dialogové okno Vyhodnocení sestavy ukazuje, která pravidla jsou spln na a která jsou poru"ena.

6 Chcete-li v sestav  vyhledat místa, na kter!ch jsou pravidla poru"ena, klepn te na tla ítka
Zobrazit p ípad. To usnadní nápravu poru"en!ch pravidel.

QuarkXPress m !ete nakonfigurovat tak, aby automaticky vyhodnotil ka!dou sestavu p i
otev ení projektu, p i ukládání projektu, p i zavírání projektu a p i odeslání sestavy na
v!stup. Dal"í informace najdete v oddíle "P edvolby — Aplikace — Job Jackets."
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Zamknutí souboru Job Jackets

Aby se zabránilo pokus m o úpravu zdroje dv ma u!ivateli najednou, QuarkXPress zamkne
sdílen! soubor Job Jackets za následujících podmínek:

• Pokud u!ivatel projektu, kter! sdílí soubor Job Jackets, otev e dialogové okno Upravit Job
Ticket (Soubor >Job Jackets > Upravit Job Ticket), QuarkXPress zamkne tento soubor
Job Jackets.

• Otev e-li u!ivatel dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu"by), QuarkXPress
zamkne v"echny soubory Job Jackets zobrazené v dialogovém okn  Správce Job Jacket.

• Pokud u!ivatel projektu, kter! sdílí soubor Job Jackets, vytvo í, zkopíruje, upraví nebo
sma!e zdroj, kter! je ve sdíleném souboru Job Jackets, QuarkXPress zamkne soubor
Job Jackets. P íklad: Tara pracuje na projektu, kter! sdílí soubor Job Jackets s názvem
"Product List". Zvolí Upravit > Barvy a za ne upravovat barvu, která je v Job Ticketu
projektu. QuarkXPress zamkne v"echny sdílené zdroje v souboru Job Jackets "Product List",
tak!e je m !e upravovat pouze Tara.

Je-li soubor Job Jackets zamknut!:

• Nem !ete vytvo it projekt ze "ablony Job Ticket v tomto souboru Job Jackets.

• Nem !ete propojit projekt se souborem Job Jackets.

• Nem !ete otev ít dialogové okno Upravit Job Ticket (Soubor > Job Jackets > Upravit Job
Ticket) pro projekt, kter! sdílí soubor Job Jackets.

• M !ete otev ít dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu"by), ale nem !ete upravit
zamknut! soubor Job Jackets ani !ádn! z jeho Job Ticket .

• Nem !ete upravit sdílen! zdroj v souboru Job Jackets. P íklad: pokud Tara zamkla soubor
Job Jackets "Product List" a Samuel zvolí Upravit > Barvy a pokusí se upravit barvu, která
je v Job Ticketu projektu, barva bude nevysvícená a nedostupná, dokud Tara soubor
Job Jackets neodemkne.

• V projektu, kter! sdílí soubor Job Jackets, nem !ete p idat sestavu nebo zm nit název
existující sestavy.

• Nem !ete zm nit pravidlo v dialogovém okn  Vyhodnocení sestavy (Soubor > Job Jackets >
Vyhodnotit sestavu).

Zamknut! soubor Job Jackets se odemkne v t chto p ípadech:

• Pokud u!ivatel, kter! zamknul, zav e dialogové okno Upravit Job Ticket.

• Pokud u!ivatel, kter! zamknul, zav e dialogové okno Správce Job Jacket.

• Pokud u!ivatel, kter! zamknul, dokon í úpravy zdroje, kter! je ve sdíleném souboru
Job Jackets. V p íkladu v!"e to bude ve chvíli, kdy Tara zm ní sdílené barvy a pak klepne
v dialogovém okn  Barvy na p íkaz Ulo"it nebo Zru!it.
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Vzhledem k zamknutí souboru Job Jackets je d le!ité otev ít dialogová okna Upravit Job
Ticket a Správce Job Jacket jen na dobu nutnou pro dokon ení v"ech operací, které v nich
pot ebujete ud lat. Poté je hned zav ete.

Pokud zobrazíte dialogové okno Správce Job Jacket (nabídka Slu"by) a zjistíte, !e nem !ete
upravit soubor Job Jackets p i azen! k projektu, je tento soubor Job Jackets pravd podobn 
zamknut! jin!m u!ivatelem.

Tisk s v!stupem JDF

P i odeslání projektu na v!stup m !ete nyní ur it, !e spolu s v!stupním souborem má b!t
vygenerován a ulo!en soubor JDF. (Upozor ujeme, !e pokud tisknete na v!stupní za ízení
p ímo, není soubor JDF vygenerován.)

Pro ur ení, které informace z Job Jackets mají b!t do zahrnuty p i v!stupu do souboru XML ve
formátu shodném s JDF, pou!ijte okno JDF dialogového okna Tisk.
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Sestavy pro web

Krom  sestav pro tisk a interaktivních sestav QuarkXPress podporuje i sestavy pro web,
které m !ete exportovat a vytvá et HTML webové stránky. QuarkXPress nabízí bohatou
sadu nástroj  pro tvorbu webov!ch stránek, v etn  akcí p i p eb hu my"i, obrázkov!ch map,
formulá  , nabídek a CSS styl , spolu se standardními komponenty webov!ch stránek, jako
jsou hypertextové odkazy - prakticky v"e, co m !ete ud lat na webové stránce, m !ete
vytvo it v programu QuarkXPress.

Práce se sestavami pro web

V následujícím textu jsou popsány základy práce se sestavami pro web.

Vytvo ení sestavy pro web

Následující text popisuje, jak vytvo it sestavu pro web.

1 Chcete-li za ít vytvá et sestavu pro web, prove te jednu z následujících operací:

• Pro vytvo ení prázdné sestavy pro web jako první sestavy v novém projektu zvolte Soubor >
Nov! > Projekt.

• Pro vytvo ení sestavy pro web jako nové sestavy v existujícím projektu otev ete projekt a
zvolte Sestava > Nová.

• Chcete-li vytvo it sestavu pro web, která je zalo!ená na existující sestav , otev ete sestavu
a zvolte Sestava > Kopie.

Zobrazí se dialogové okno Nov! projekt, Nová sestava nebo Kopírovat sestavu (v"echna
jsou v podstat  stejná).
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Novou sestavu pro web m !ete nakonfigurovat v dialogovém okn  Nov! projekt.

2 V rozevírací nabídce Druh zvolte Web.

3 Chcete-li pou!ít na webové stránce jiné ne! v!chozí barvy pro text a pozadí, vyberte
mo!nosti v rozevírací nabídce v sekci Barvy.

4 Ur ete "í ku stránky jednou z t chto metod:

• Pro vytvo ení stránky s pevnou "í kou (bez ohledu na velikost okna prohlí!e e), zadejte
hodnotu do pole #í ka stránky a nechte pole Prom nná !í ka stránky neza"krtnuté.

• Chcete-li jako základ pro "í ku stránky pou!ít "í ku okna prohlí!e e, za"krtn te Prom nná
!í ka stránky a zadejte hodnoty do polí #í ka (ur í, kam se umístí svislé vodítko indikující
konec stránky) a Minimum (ur í minimální dovolenou "í ku stránky). P i tvorb  stránky
musíte za"krtnutím Objekt > Zm nit > Text > Prom nná !í ka  ur it, které textové ráme ky
upraví svou velikost podle velikosti okna prohlí!e e.

5 Chcete-li ur it obrázek na pozadí stránky, za"krtn te Obrázek na pozadí, klepn te na Vybrat
a vyberte obrázek na pozadí. Poté zvolte mo!nost v rozevírací nabídce Opakovat.

6 Klepn te na OK.

Ráme ky mohou p esahovat do "edé oblasti za okraji stránky, a to bez ohledu na zadanou
velikost stránky. Obsah za okraji nebude o ezán.

Textové ráme ky v sestavách pro web

Sestavy pro web podporují dva typy textov!ch ráme k :

• Rastrové textové ráme ky: Rastrové textové ráme ky mají v dialogovém okn  Zm nit (nabídka
Objekt) ozna eno pole P i exportu konvertovat na grafiku. Rastrové textové ráme ky
vypadají na vyexportované stránce skv le, proto!e p i exportu dojde k jejich p evodu na
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obrázky (to je indikováno malou ikonou fotoaparátu v jejich pravém horním rohu), ale
jejich obsah není koncov!m u!ivatelem vybírateln! nebo vyhledávateln!. Rastrové textové
ráme ky pou!ívejte v p ípad , !e je d le!ité v rné zobrazení návrhu.

• HTML textové ráme ky: HTML textové ráme ky nemají v dialogovém okn  Zm nit (nabídka
Objekt) za"krtnuto pole P i exportu konvertovat na grafiku. HTML textové ráme ky
z stávají na vyexportované webové stránce volitelné a vyhledávatelné, ale pou!ívají pouze
písma, která jsou nainstalována na po íta i koncového u!ivatele. P i tvorb  návrhu m !ete
v HTML textovém ráme ku pou!ívat libovolná písma, ale není zaru eno, !e stejné písmo
bude zobrazeno v prohlí!e i koncového u!ivatele. HTML textové ráme ky pou!ijte, je-li
mo!nost vyhledávání nebo volení textu d le!it j"í, ne! samotn! vzhled.

HTML textové ráme ky mají následující omezení:

• HTML textové ráme ky musí mít  tvercov! nebo obdélníkov! tvar. HTML textové ráme ky,
které nejsou  tvercové nebo obdélníkové, budou p i exportu p evedeny na grafiku.

• HTML textové ráme ky nemohou b!t oto ené.

• HTML textové ráme ky mohou obsahovat sloupce, ale sloupce budou p i exportu sestavy
pro web p evedeny na HTML tabulku.

• U HTML textového ráme ku není mo!né nepropor n  m nit velikost.

• Pro text v HTML textovém ráme ku není mo!né pou!ívat velikosti písma, které nejsou
celo íselné.

• Text v HTML textovém ráme ku bude na vyexportované stránce obtékat objekt p ed tímto
ráme kem, ale jen v p ípad , !e objekt vep edu zcela nezakr!vá HTML textov! ráme ek.
Pokud je HTML textov! ráme ek zcela zakryt!, chová se, jakoby pro objekt p ed ním m l
nastaveno obtékání Není.

• HTML textové ráme ky není mo!né na stránce z et zit.

Pro HTML textové ráme ky nejsou dostupné tyto funkce:

• Úplné zarovnání textu nebo zarovnání textu do bloku

• Specifikace d lení a zarovnání (D+V)

• Odsazení prvního  ádku

• Zachytávání na sí  ú a í

• Tabulátory

• Nastavení První ú a í a Maximum mezi odstavci

• Pohyb ú a í

• Vyrovnání a prostrkání

• Vodorovné a svislé m  ítko

• Styly písma Obrys, Stín, Kapitálky, Exponent a Podtr"ení slov

• Vodorovné a svislé p evrácení

394 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

SESTAVY PRO WEB



Chcete-li pou!ít n které z t chto nastavení v HTML textovém ráme ku, zvolte Objekt >
Zm nit a ozna te P i exportu konvertovat na grafiku. Tím dojde k p evedení HTML
textového ráme ku na rastrov!. M !ete exportovat do formátu GIF, JPEG, SWF a PNG a u
v"ech máte mo!nost nastavit n které volby. Tyto volby m !ete nastavit na kart  Export
dialogového okna Zm nit (nabídka Objekt) nebo pomocí karty palety Export na palet 
Míry.

Práce s rodinami písem v CSS
Standardní kaskádní styly CSS (Cascading Style Sheets) umo! ují vytvo ení rodin písem.
Jsou to skupiny písem, které je mo!né p i adit k text m v HTML textov!ch ráme cích.
Rodina písem typicky za íná velmi specifick!m písmem (nap íklad Agency FB), poté jsou
uvedena podobná, ale mnohem b !n j"í písma obecn  dostupná na v t"in  platforem
(nap íklad Arial a Helvetica), a nakonec je uvedeno "generické" písmo: Serif, Sans-serif,
Cursive, Fantasy nebo Monospace.

Postup vytvo ení rodin písem v CSS:

1 Zvolte Upravit > Rodiny písem v CSS. Otev e se dialogové okno Rodiny písem.

V dialogovém okn  Rodiny písem nastavte rodiny písem.

2 Klepn te na Nová. Otev e se dialogové okno Úprava rodiny písem.
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V dialogovém okn  Úprava rodiny písem m !ete nastavit, která písma jsou  lenem rodiny
písem.

3 Generické písmo vyberte v rozevíracím menu Generické písmo.

4 Chcete-li p idat písma do rodiny písem, pou!ijte tla ítka se "ipkou. Tla ítka Nahoru a Dol 
pou!ijte pro zm nu priority písma v rodin  (vy""í poloha v seznamu znamená vy""í prioritu).

5 Klepn te na OK.

Chcete-li pou!ít rodinu písem, jednodu"e pou!ijte první písmo z rodiny písem na text v
HTML textovém ráme ku.

Grafické prvky v sestavách pro web

P i exportování sestavy pro web jsou následující objekty zkonvertovány na obrázky ve
formátu vhodném pro zobrazení na webu:

• Ráme ky obsahující importované obrázky

• Linky

• Text na cest 

• Ráme ky typu !ádn! (Objekt > Obsah > Není)

• Prázdné ráme ky

• Tabulky, pro které je ozna eno Objekt > Zm nit > Tabulka > Konvertovat tabulku do
grafiky pro export.

P evod m !ete nastavit na kart  Export v dialogovém okn  Zm nit.
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Mo!nosti exportu pro obrázky, rastrové textové ráme ky a dal"í grafické prvky m !ete nastavit
na kart  Export v dialogovém okn  Zm nit.

Nastavení grafick!ch prvk  pro export:

1 Zvolte Objekt > Zm nit a otev ete kartu Export.

2 Vyberte po!adovanou polo!ku v rozevírací nabídce Exportovat jako. M !ete vybrat z
polo!ek GIF, JPEG, SWF a PNG. Mo!nosti pod touto nabídkou se zm ní v závislosti na
vybraném formátu.

3 Chcete-li vybrat cílov! adresá  pro vyexportovan! obrázkov! soubor, zadejte hodnotu do
pole Exportovat do.

4 Do pole Alternativní text zadejte krátk! popis nebo název obrázku.

Importování souboru ve formátu Flash (SWF)
Spolu s mo!ností importovat obrázky ve v"ech formátech podporovan!ch v sestavách pro
tisk je mo!né importovat rovn ! soubory ve formátu Flash (SWF). Pokud exportujete sestavu
obsahující importovan! soubor Flash, soubor Flash je zkopírován na místo úlo!i"t  exportu,
a poté zobrazen se jako  ást vyexportované stránky HTML.

P evedení na / ze sestavy pro web

Chcete-li p evést sestavu pro tisk na sestavu pro web, otev ete sestavu, zvolte Sestava >
Kopie a poté v rozevírací nabídce Typ vyberte Web.

P i p evád ní sestavy pro tisk na sestavu pro web dojde k následujícím zm nám:

• Pro v"echny textové ráme ky je za"krtnuto pole P i exportu konvertovat na grafiku.
Pokud zru"íte ozna ení této mo!nosti a p evedete ráme ek na textov! ráme ek HTML,
v"echny tabulátory budou p evedeny na mezery.
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• Z et zené textové ráme ky na dvojstránkách jsou zobrazeny jako samostatné textové ráme ky
na stejné stránce.

Atributy p edloh stylu, které nejsou podporovány v textov!ch ráme cích HTML, jsou v
dialogovém okn  Upravit p edlohy stylu (Upravit > P edlohy stylu) ozna eny hv zdi kou
(*).

P i p evád ní sestavy pro web na sestavu pro tisk dojde k následujícím zm nám:

• HTML a rastrové ráme ky jsou zobrazeny jako textové ráme ky.

• Ráme ky HTML formulá   a formulá e jsou odstran ny.

• Obrázkové mapy a obrázky s akcí p i p eb hu my"i jsou zkonvertovány na oby ejné obrázky.

Omezení sestav pro web

Textové ráme ky v sestavách pro web neumo! ují následující funkce:

• Zav "ené znaky

• Odesílání, prostrkání, vyrovnání, specifikaci D+V (d lení slov a v!pl k )

• Ned litelné znaky

• styly OpenType

• Zamknutí k síti

• Zv!raz ovací zna ky

• Svisl! sm r textu

Chcete-li tyto funkce pou!ít v sestavách pro web, vyberte textov! ráme ek a za"krtn te P i
exportu konvertovat na grafiku v dialogu Zm nit (Objekt > Zm nit).

Hypertextové odkazy

Ve v t"in  HTML nástrojích vytvá íte hypertextov! odkaz zvolením  ásti textu nebo obrázku
a poté zadáním URL adresy do pole. QuarkXPress provádí tyto operace trochu jinak.
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Paleta Hypertextové odkazy

Cíle
Cíl je "zásobník" pro konkrétní URL adresu. Tak jako projekt v programu QuarkXPress m !e
obsahovat seznamy barev a p edloh stylu, m !e obsahovat i seznam cíl . Ka!d! cíl obsahuje
jeden z následujících typ  URL adres:

• URL: Odkazuje na konkrétní zdroj na webu.

• Stránka: Odkazuje na konkrétní stránku ve stejné sestav .

• Vazba: Odkazuje na konkrétní  ást stránky v sestav .

P esto!e se pro cíle typu URL, "stránka" a "vazba" u!ivatelské rozhraní trochu li"í, skute n!
odkaz ve vyexportovaném HTML je v!dy URL adresa.

Podobn  jako barvy a p edlohy mají své názvy, mají názvy i cíle. Cíli m !ete p i adit jak!koli
název. P íklad: pokud máte cíl pro URL adresu http://www.quark.com, m !ete cíli p i adit
název "Webová stránka Quark".

Obdobn  jako jsou vid t barvy projektu v palet  Barvy, m !ete zobrazit seznam cíl  projektu
v palet  Hypertextové odkazy. A stejn  jako vybíráte barvu z palety Barvy, m !ete vybrat
i cíl pro zvolen! text nebo objekt klepnutím na polo!ku v palet  Hypertextové odkazy.

Seznam cíl  m !ete upravit v dialogovém okn  Hypertextové odkazy (nabídka Upravit).
Upozor ujeme, !e stejn  jako v p ípad  barev, m !e i seznam cíl  projektu obsahovat cíle,
které v projektu ve skute nosti pou!ity nejsou.

Pokud chcete vytvo it hypertextové odkazy zvolením n jaké polo!ky a zadáním odkazované
URL adresy, m !ete to tak provést i v programu QuarkXPress. Musíte si v"ak b!t v domi,
!e pokud to takto provedete, vytvá íte tím cíl, kter! bude p idán do seznamu cíl  projektu
a uveden v palet  Hypertextové odkazy.

Vazby
Vazba je zjednodu"en   e eno zna ka, kterou m !ete p ipojit k objektu kdekoli v sestav .
Vazby m !ete p ipojit takto:
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• Slovo, znak nebo  et zec v rastrovém nebo HTML textovém ráme ku nebo text na textové
cest 

• Obrázkov! ráme ek

• Ur itá plocha obrazové mapy

• Ur itá bu ka tabulky

• Prázdn! ráme ek

•  ára

V programu QuarkXPress jsou vazby indikovány takto:  nebo .

Cílová okna
Cílová okna m !ete pou!ít pro ur ení, v jakém okn  se cíl otev e. Dostupné typy cílov!ch
oken jsou tyto:

• None: Cíl se zobrazí ve stejném okn , v jakém je umíst n hypertextov! odkaz.

• _blank: Cíl by se m l zobrazit v novém okn  prohlí!e e.

• _self: Cíl se zobrazí ve stejném okn , v jakém je umíst n hypertextov! odkaz.

• _parent: Cíl by se m l zobrazit v p edchozím okn  stránky obsahující hypertextov! odkaz.

• _top: Cíl by m l odstranit ze stránky v"echny rámy a zabrat celé okno prohlí!e e.

Cílové okno je p i azeno ke konkrétnímu hypertextovému odkazu (to, na co u!ivatel na
stránce klepne) a ne k cíli (URL adresa otev ená tímto klepnutím). Sou asn  platí, !e nem !ete
specifikovat cílové okno, pokud pouze vytvá íte cíl.

Vytvo ení cíle

Cíl obsahuje URL adresu, na kterou m !e ukazovat hypertextov! odkaz. Postup vytvo ení
cíle:

1 Zvolte Okno > Hypertextové odkazy. Zobrazí se paleta Hypertextové odkazy.

• Chcete-li ur it URL adresu ru n , zvolte URL a poté do pole URL zadejte typ adresy, nebo
pou!ijte tla ítko Vybrat a vytvo te cestu k ur itému souboru. (Uv domte si, !e po
vyexportování stránky HTML musíte ov  it, !e je cesta stále platná.) Z rozevírací nabídky
vedle pole URL m !ete vybrat jeden ze  ty  b !n!ch protokol .

• Chcete-li vytvo it odkaz k jiné stránce stejné sestavy, zvolte v poli Druh polo!ku Stránka.
Poté vyberte stránku v rozevírací nabídce Stránka.

• Chcete-li vytvo it odkaz k ur ité vazb  stejné sestavy, zvolte v poli Druh polo!ku Vazba.
Poté vyberte vazbu v rozevírací nabídce Vazba.

2 Klepn te na OK. (Pokud chcete p idat více cíl , stiskn te p i stisknutí OK tla ítko Shift a
dialogové okno Nov! hypertextov! odkaz bude z stávat otev ené.)
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Vytvo te cíl pomocí dialogového okna Nov! hypertextov! odkaz.

Vytvo ení vazby

Vazba je stru n   e eno ukazatel na ur ité místo v sestav . Postup vytvo ení vazby:

1 Zvolte Okno > Hypertextové odkazy. Zobrazí se paleta Hypertextové odkazy.

• V palet  Hypertextové odkazy klepn te na tla ítko Nov! odkaz v dokumentu.

• Zvolte Styl > Vazba > Nová.

• Otev ete paletu Hypertextové odkazy a zvolte Nov! odkaz v dokumentu.

• Zobrazte kontextovou nabídku pro vybran! text nebo objekt a zvolte Vazba > Nová.

2 Do pole Název vazby zadejte její název, nebo v rozevírací nabídce vyberte nepou!it! název
vazby.

3 Klepn te na OK.

Pomocí dialogového okna Nov! odkaz v dokumentu nakonfigurujte novou vazbu.

Chcete-li vytvo it "prázdnou" vazbu, zru"te ozna ení v"eho, a poté v palet  Hypertextové
odkazy klepn te na tla ítko Nov! odkaz v dokumentu. Tento postup pou!ijte pro vytvo ení
hypertextov!ch odkaz  k vazbám v sestav , ke kter!m nemáte p ístup, nebo které je"t 
nejsou vytvo eny.

Vytvo ení hypertextového odkazu s vyu!itím existujícího cíle

Hypertextov! odkaz je textov!  et zec, ráme ek nebo linka, která odkazuje na konkrétní
cíl. Chcete-li vytvo it hypertextov! odkaz s vyu!itím existujícího cíle, zvolte  ást textu
nebo obrázkov! ráme ek, které chcete pou!ít jako hypertextov! odkaz, a poté prove te
jednu z t chto operací:

• Na palet  Hypertextové odkazy klepn te na cíl.
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• Zvolte Styl > Hypertextov! odkaz > [cíl].

• Zobrazte kontextovou nabídku pro zvolen! text nebo objekt a zvolte Hypertextov! odkaz >
[cíl].

Vytvo ení nového hypertextového odkazu

Hypertextov! odkaz je textov!  et zec, ráme ek nebo linka, která odkazuje na konkrétní
cíl. Postup sou asného vytvo ení hypertextového odkazu a cíle:

1 Vyberte text nebo objekt, kter! chcete pou!ít jako hypertextov! odkaz.

• V palet  Hypertextové odkazy klepn te na tla ítko Nov! hypertextov! odkaz.

• Zvolte Styl > Hypertextov! odkaz > Nov!.

• Zobrazte kontextovou nabídku pro zvolen! text nebo ráme ek a zvolte Hypertextov!
odkaz.

• Chcete-li ur it URL adresu ru n , zvolte URL a poté do pole URL zadejte typ adresy, nebo
pou!ijte tla ítko Vybrat a vytvo te cestu k ur itému souboru. (Uv domte si, !e po
vyexportování stránky HTML musíte ov  it, !e je cesta stále platná.) Z rozevírací nabídky
vedle pole URL m !ete vybrat jeden ze  ty  b !n!ch protokol .

• Chcete-li vytvo it odkaz k jiné stránce stejné sestavy, zvolte polo!ku Stránka. Poté vyberte
stránku v rozevírací nabídce Stránka.

• Chcete-li vytvo it odkaz k ur ité vazb  stejné sestavy, zvolte polo!ku Vazba. Poté vyberte
vazbu v rozevírací nabídce Vazba.

2 Klepn te na OK.

Zobrazení odkaz  v palet  Hypertextové odkazy

Tla ítko Ukázat a rozevírací nabídka v palet  Hypertextové odkazy umo! ují nastavit, co
se má zobrazit v posuvném seznamu palety:

• Klepnutím na tla ítko Ukázat cíle se zobrazí cíle.

• Klepnutím na tla ítko Ukázat vazby se zobrazí vazby.

• Klepnutím na tla ítko Ukázat odkazy na stránky se zobrazí odkazy na stránky této sestavy.

• Zvolením Název zobrazíte polo!ky v seznamu podle jejich názvu, zvolením Odkaz zobrazíte
polo!ky v seznamu podle jejich URL adresy.

Formátování hypertextov!ch odkaz 

Ve v!chozím nastavení jsou hypertextové odkazy podtr!eny a zbarveny podle v!chozích
barev definovan!ch v dialogovém okn  Vlastnosti sestavy (Sestava > Vlastnosti sestavy).
V!chozí vzhled jednotliv!ch hypertextov!ch odkaz  m !ete potla it zvolením specifického
slova (nebo slov) v hypertextovém odkazu a pou!itím po!adovaného formátování (barva,
velikost a písmo).
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Zm níte-li formátování odstavce, kter! obsahuje hypertextov! odkaz, projeví se v
hypertextov!ch odkazech zm ny písma a velikosti písma, jejich v!chozí barva a formátování
podtr!ení textu v"ak budou zachovány.

Upravení a odstran ní cíl 

Chcete-li upravit název nebo URL adresu cíle, vyberte v palet  Hypertextové odkazy cíl

a klepn te na tla ítko Upravit . Provedené zm ny se aplikují na v"echny hypertextové
odkazy v této sestav , které pou!ívají dan! cíl.

Chcete-li odstranit cíl, vyberte v palet  Hypertextové odkazy cíl a klepn te na tla ítko

Smazat . V"echny hypertextové odkazy k tomuto cíli budou odstran ny ze sestavy.

Cíle m !ete p ípadn  upravit a odstranit v dialogovém okn  Hypertextové odkazy (nabídka
Upravit).

Upravení a odstran ní vazeb

Chcete-li upravit název vazby, vyberte v palet  Hypertextové odkazy vazbu a klepn te na

tla ítko Upravit . M !ete upravit název vazby i vazbu samotnou. Nemá-li vazba název,
bude v palet  Hypertextové odkazy zobrazena jen vazba.

Chcete-li odstranit vazbu, vyberte v palet  Hypertextové odkazy vazbu a klepn te na

tla ítko Smazat . V"echny hypertextové odkazy k této vazb  budou odstran ny ze sestavy.

Vazby m !ete p ípadn  upravit a odstranit v dialogovém okn  Hypertextové odkazy
(nabídka Upravit).

Upravení a odstran ní hypertextov!ch odkaz 

Chcete-li upravit cíl hypertextového odkazu, vyberte v sestav  hypertextov! odkaz, v palet 
Hypertextové odkazy klepn te na tla ítko Upravit a zadejte novou hodnotu do pole URL,
nebo vyberte mo!nost z rozevírací nabídky vedle pole URL.

Chcete-li odstranit cíl od hypertextového odkazu, vyberte v sestav  hypertextov! odkaz,
v palet  Hypertextové odkazy klepn te na $ádn! hypertextov! odkaz, nebo zvolte Styl >
Hypertextov! odkaz > Smazat.

Navigace pomocí palety Hypertextové odkazy

Krom  vytvá ení hypertextov!ch odkaz  v palet  Hypertextové odkazy m !ete paletu
Hypertextové odkazy pou!ít pro navigaci k hypertextov!m odkaz m a vazbám v aktivní
sestav  programu QuarkXPress. Postup navigace pomocí palety Hypertextové odkazy:

• Chcete-li zobrazit cíl, kter!m je URL adresa, poklepejte na dan! cíl v palet  Hypertextové
odkazy. URL adresa je zaslána do ur eného webového prohlí!e e.

• Chcete-li p ejít k vazb  v aktivní sestav , poklepejte v palet  Hypertextové odkazy na vazbu.
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Akce p i p eb hu my"i

Ráme ek s Akcí p i p eb hu my!i je obrázkov! ráme ek na HTML stránce, kter! se zm ní,
pokud p es n j p eb hne ukazatel my"i. Tyto ráme ky jsou v t"inou pou!ívány jako "tla ítka",
která odkazují na jinou stránku nebo slou!í pro sta!ení souboru. Ráme ky s akcí p i p eb hu
my"i jsou vizuáln  p sobivé, ale jsou omezeny velikostí souboru a  asem jeho stahování.
Tyto ráme ky nejsou navíc podporovány v"emi verzemi webov!ch prohlí!e   (p esto!e jsou
podporovány aplikacemi Microsoft Internet Explorer a Netscape Navigator verze 3.x a
nov j"í i aktuálními verzemi prohlí!e   Safari a Firefox).

QuarkXPress nabízí dva typy akcí p i p eb hu my"i:

• Základní akce p i p eb hu my!i: P i p eb hu my"i p es ráme ek se zm ní obrázek.

• 2polohová akce p i p eb hu my!i: P i p eb hu my"i p es ráme ek se zm ní obrázek ve dvou
nebo více dal"ích ráme cích.

Ráme ek s nastavenou akcí p i p eb hu my"i zm ní sv j vzhled, pokud nad ním koncov! u!ivatel
p ejede ukazatelem my"i.

Vytvo ení základní akce p i p eb hu my"i

Základní akci p i p eb hu my"i m !ete vytvo it pro obrázkové i textové ráme ky. Pou!íváte-li
textové ráme ky, tyto ráme ky se p i exportu automaticky p evedou na grafiku. Postup
vytvo ení základní akce p i p eb hu my"i:

1 V aktivní sestav  pro web vyberte obrázkov! nebo textov! ráme ek.

2 Zvolte Objekt > Základní akce p i p eb hu my!i > Vytvo it akci p i p eb hu my!i . Otev e
se dialogové okno Akce p i p eb hu my!i.

3 Ur ete, co se má zobrazit v p ípad , !e ukazatel my"i není nad ráme kem s nastavenou akcí
p i p eb hu my"i:

• Pro obrázkov! ráme ek zadejte cestu k obrázku a název obrázku do pole V!chozí obrázek,
nebo klepn te na Zvolit/Procházet a vyhledejte soubor ru n .

• Pro textov! ráme ek zadejte a naformátujte text.

4 Ur ete, co se zobrazí, pokud koncov! u!ivatel p etáhne ukazatel my"i p es ráme ek s
nastavenou akcí p i p eb hu my"i.

• Pro obrázkov! ráme ek zadejte cestu k obrázku a název obrázku do pole Obrázek pod
my!í, nebo klepn te na Zvolit/Procházet a vyhledejte soubor ru n .

• Pro textov! ráme ek zadejte a naformátujte text.
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5 Chcete-li k ráme ku s akcí p i p eb hu my"i p idat hypertextov! odkaz, zadejte do pole
Hypertextov! odkaz URL adresu, nebo vyberte adresu v rozevírací nabídce Hypertextov!
odkaz. M !ete rovn ! klepnout na Zvolit/procházet a vyhledat cílov! soubor ru n .
Upozor ujeme v"ak, !e tím se vytvo í odkaz s absolutní adresou; chcete-li vytvo it odkaz s
relativní adresou, ru n  zadejte relativní cestu k cílovému souboru.

6 Klepn te na OK. V ráme ku s nastavenou akcí p i p eb hu my"i se zobrazí ikona , která

indikuje !e ráme ek p epínané obrázky, ikona  indikující, je nastavena akce a kone n 

ikona  indikující hypertextov! odkaz (pokud jste jej nastavili).

Upravení a odstran ní základních akcí p i p eb hu my"i

Chcete-li upravit akci p i p eb hu my"i, vyberte obrázkov! ráme ek obsahující akci p i
p eb hu my"i a zvolte Objekt > Základní akce p i p eb hu my!i > Upravit akci my!i.
Otev e se dialogové okno Akce p i p eb hu my!i . M !ete bu  zm nit obrázek, nebo upravit
hypertextov! odkaz.

Chcete-li odstranit akci p i p eb hu my"i, vyberte obrázkov! ráme ek obsahující akci p i
p eb hu my"i a zvolte Objekt > Základní akce p i p eb hu my!i > Smazat akci my!i.

Vytvo ení 2polohové akce my"i

Je-li pou!ita 2polohová akce my"i a koncov! u!ivatel pohybuje my"í p es jeden ráme ek,
zobrazí se v jiném ráme ku obrázek akce p i p eb hu my"i. Ráme ek, p es kter! koncov!
u!ivatel pohybuje my"í, se naz!vá po áte ní. Ráme ek, ve kterém se zobrazí obrázek akce
p i p eb hu my"i, se naz!vá cílov!. Postup vytvo ení 2polohové akce my"i:

1 Vytvo te textov! nebo obrázkov! ráme ek, kter! bude pou!it jako po áte ní - p i p eb hu
my"i p es tento ráme ek se aktivuje akce. Jedná-li se o textov! ráme ek, zvolte Objekt >
Zm nit a ozna te P i exportu konvertovat na grafiku.

2 Vytvo te druh! textov! nebo obrázkov! ráme ek, kter! bude pou!it jako cílov! - tento
ráme ek zm ní sv j obsah, pokud ukazatel my"i p eb hne p es po áte ní ráme ek. Jedná-li
se o textov! ráme ek, zvolte Objekt > Zm nit a ozna te P i exportu konvertovat na grafiku.

3 Co cílového ráme ku naimportujte obrázek nebo zadejte text. Toto je v!chozí obsah
cílového ráme ku.

4 S vybran!m cílov!m ráme kem zvolte Objekt > Akce p i p eb hu my!i > Vytvo it cíl

dvoupolohové akce my!i. V po áte ním ráme ku se zobrazí ikona .

5 Chcete-li ur it obrázek, kter! se zobrazí v cílovém okn  p i p eb hu my"i, naimportujte nov!
obrázek nebo zadejte nov! text do cílového ráme ku.

6 Chcete-li propojit po áte ní a cílov! ráme ek, zvolte nástroj Z et zená 2polohová akce
my!i v palet  Nástroje pro web; klepn te na po áte ní a poté na cílov! ráme ek. V po áte ním

ráme ku se zobrazí ikona .

7 Pro vytvo ení dal"ích cílov!ch ráme k  opakujte kroky 2 a! 6.
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P epínání mezi obrázky akcí p i p eb hu my"i v sestav 

Cílov! ráme ek základní nebo 2polohové akce p i p eb hu my"i je obrázkov! ráme ek, do
kterého jsou importovány dva obrázky: Jeden pro zobrazení v!chozího stavu, druh! se
zobrazí p i p eb hu my"i. V sestav  se v"ak m !e zobrazit pouze jeden obrázek. Chcete-li
p epnout mezi ob ma obrázky v sestav , vyberte cílov! ráme ek základní nebo 2polohové
akce p i p eb hu my"i a prove te jednu z t chto operací:

• Pro základní akci p i p eb hu my"i zvolte Objekt > Základní akce p i p eb hu my!i >
V!chozí obrázek pro v!chozí obrázek, nebo Objekt > Základní akce p i p eb hu my!i >
Obrázek pod my!í pro druh! obrázek.

• U 2polohové akce p i pohybu my"i zvolte Objekt > 2polohová akce my!i > Ukázat a poté
vyberte jednu z polo!ek menu.

Odebrání cíle z 2polohové akce my"i

Chcete-li odstranit cíl z 2polohové akce my"i, vyberte ráme ek obsahující 2polohovou akci
my"i, zvolte Objekt > 2polohová akce my!i > Vymazat cíl a poté vyberte obrázek, kter!
chcete odstranit.

Zru"ení z et zení 2polohové akce my"i

Chcete-li zru"it z et zení 2polohové akce my"i, zvolte nástroj Zru!ení z et zení 2polohové
akce my!i v palet  Nástroje pro Web, klepn te na po áte ní ráme ek a poté na cílov!
ráme ek.

Obrazové mapy

Obrazová mapa je funkce HTML, která umo! uje koncovému u!ivateli otevírat r zné URL
adresy klepnutím na r zné  ásti obrázku na webové stránce. Chcete-li vytvo it obrazovou
mapu, naimportujte obrázek, na ty  ásti obrázku, které chcete pou!ívat jako hypertextové
odkazy, nakreslete obrysy hotspot , a poté k hotspot m p i a te hypertextové odkazy. Obrysy
hotspot  nejsou p i exportu vid t, ale pokud koncov! u!ivatel klepne na n kterou  ást
obrázku, hypertextové odkazy jsou funk ní.

Vytvo ení obrazové mapy

Chcete-li vytvo it obrazovou mapu, vyberte obrázkov! ráme ek a poté v n m nakreslete
jeden nebo více hotspot . Postup kreslení hotspot  v aktivním obrázkovém ráme ku:

1 V palet  Nástroje pro web zvolte nástroj Obrazová mapa. M !ete vybrat nástroj
Obdélníková obrazová mapa, Oválná obrazová mapa nebo Bézierova obrazová mapa.
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Obdélníková obrazová mapa, Oválná obrazová mapa a Bézierova obrazová mapa.

2 Pokud pou!íváte nástroj Obdélníková obrazová mapa nebo Oválná obrazová mapa,
zatáhn te za ukazatel (po átek musí b!t uvnit  obrázkového ráme ku).

3 Pou!íváte-li nástroj Bézierova obrazová mapa, umíst te jednotlivé body polygonu
klepnutím na po!adovaná místa (nebo klepn te na místo a zatáhn te za ukazatel). Zajist te,
aby první klepnutí bylo uvnit  obrázkového ráme ku. P i ukon ování obrysu hotspotu jej
uzav ete poklepáním.

4 Hypertextov! odkaz vytvo íte z hotspotu klepnutím na cíl nebo vazbu v palet  Hypertextové
odkazy.

5 Zvolte Zobrazit > Vodítka a zkontrolujte, zda se plochy hotspot  nacházejí na
po!adovan!ch místech.

Hotspoty se zobrazí jen v p ípad , !e je zvolen obrázkov! ráme ek, kter! je obsahuje, a
hotspoty se netisknou.

Plochu hotspotu m !ete vytvo it i mimo ohrani ení obrázkového ráme ku. P i exportu v"ak
budou tyto hotspoty o íznuty podle hran ráme ku (s v!jimkou kruhov!ch hotspot ).

Upravení obrazové mapy

Po vytvo ení obrazové mapy m !ete p esouvat její hotspoty, m nit velikost jejích hotspot 
a odstra ovat její hotspoty. Postup upravení obrazové mapy:

1 Vyberte obrázkov! ráme ek obsahující obrazovou mapu.

2 Nejsou-li viditelné hotspoty, zvolte Zobrazit > Vodítka.

3 Chcete-li zm nit velikost hotspotu, vyberte hotspot a p etáhn te jeden z jeho úchyt .

4 Chcete-li hotspot p esunout, p etáhn te jej v rozsahu ráme ku.

5 Chcete-li odstranit hotspot, vyberte hotspot a poté stiskn te klávesu Delete/Backspace.

Hotspoty jsou ulo!eny s obrázkem, ve kterém jsou vytvo eny. Je-li obrázek duplikován,
p esunut, zkosen, oto en nebo je zm n na jeho velikost, obrazové mapy jsou ovlivn ny
rovn !.
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Formulá e

HTML formulá e umo! ují u!ivateli p ipojovat se k e-mailov!m slu!bám, kupovat v!robky
a posílat své komentá e v síti internet  i intranet. Formulá e mohou obsahovat textová
pole, tla ítka, za"krtávací pole, rozevírací nabídku a seznamy; u!ivatel m !e pou!ívat tyto
ovládací prvky pro zadávání textu, bezpe nému odesílání hesel a dokonce i k odesílání
soubor .

Nejd le!it j"í informací, kterou je o formulá ích nutné v d t, je to, !e nemohou existovat
samostatn ; pokud vytvo íte formulá , musíte rovn ! vytvo it skript nebo aplikaci na serveru,
která data zaslaná z formulá e zpracuje. Takové skripty a aplikace  asto, ale ne v!dy, pou!ívají
protokol CGI (Common Gateway Interface), a mohou b!t napsány v jazycích jako jsou
Perl, C, Java a AppleScript®. Pou!itelné protokoly a jazyky závisí na softwaru webového
serveru a na platform , kterou software webového serveru pou!ívá.

Chcete-li mít HTML formulá e na své webové stránce, musíte k vytvo ení skriptu nebo
aplikace na serveru pou!ít nástroj t etí strany. Informace o  e"ení tohoto problému získáte
od svého webmastera.

Formulá  m !ete pou!ít pro získání informací o náv"t vnících va"í webové stránky.

Vytvo ení ráme ku formulá e

Ráme ek formulá e  ur uje ohrani ení pro HTML formulá . Ráme ek formulá e by m l obsahovat
alespo  jeden ovládací prvek a m !e obsahovat i skrytá pole. Postup vytvo ení ráme ku
formulá e:
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1 V palet  Nástroje pro Web zvolte nástroj Ráme ek formulá e .

• Chcete-li, aby webov! prohlí!e  p idal data formulá e na konec URL adresy v!sledného
skriptu nebo aplikace, zvolte Get.

• Chcete-li, aby webov! prohlí!e  odeslal data formulá e do cílového skriptu nebo aplikace
jako samostatn! HTTP p enos, zvolte Post.

• Pro specifikování stejného rámu nebo okna, v jakém je umíst n formulá , zvolte None
nebo Self.

• Pro specifikování cíle jako nového okna bez názvu zvolte Blank.

• Chcete-li zadat jako cíl rám nebo okno, které je p edch dcem okna formulá e, zvolte Parent.
Neexistuje-li p edchozí okno, zobrazí se data formulá e ve stejném okn , jako je formulá 
(jako by v poli Target bylo ur eno None nebo Self).

• Zvolte Top pro ur ení cíle jako prvního okna, které neobsahuje rámy - v t"inou stránka,
která uvádí formulá .

• Zvolte Error Page pro stanovení, !e se má zobrazit jiná HTML stránka, a poté zadejte URL
adresu této stránky. M !ete rovn ! klepnout na Vybrat/Procházet a vyhledat cílovou
stránku ru n . Upozor ujeme v"ak, !e tím se vytvo í odkaz s absolutní adresou; chcete-li
vytvo it odkaz s relativní adresou, ru n  zadejte relativní cestu k cílovému souboru.

• Volbou Zpráva dialogu ur íte, !e se má v dialogovém okn  zobrazit v!straha, a poté zadejte
text v!strahy do textového ráme ku. Chcete-li do v!strahy p idat název prvního
vy!adovaného pole formulá e, které je prázdné, pou!ijte <missing field>. Po zobrazení
v!strahy bude tato zna ka nahrazena názvy po!adovan!ch polí formulá e, která jsou
prázdná.

2 Klepn te na OK.

Formulá  m !ete rovn ! vytvo it nakreslením formulá e do prázdné plochy sestavy pro web.

Ráme ky formulá   nemohou p ekr!t jiné ráme ky formulá  .

Ovládací prvky formulá e musí b!t celé obsa!eny v rozsahu ráme ku formulá e.

P idání ráme ku pro text, heslo nebo skryté pole

Ráme ek pro text umo! uje u!ivatel m vkládat prost! text. Ráme ek heslo umo! uje u!ivatel m
vkládat prost! text, ale ten se v ráme ku zobrazí pouze jako série hv zdi ek (nebo jin!ch
speciálních znak ). Skryté pole ode"le hodnotu do formulá e, ale nezobrazí se koncovému
u!ivateli. Postup p idání ráme ku pro text, heslo nebo skryté pole:

1 Nástrojem Textové pole  nakreslete textové pole do ráme ku formulá e. Upozor ujeme,
!e zatímco skrytá pole se mohou v ráme ku formulá e vzájemn  p ekr!vat, viditelné ovládací
prvky se p ekr!vat nemohou.

2 Zvolte Objekt > Zm nit a poté klepn te na kartu Formulá .
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3 Do pole Název zadejte název tla ítka.

4 Zvolte n kterou z mo!ností typu pole v rozevírací nabídce Druh:

• Pro nastavení, !e ráme ek m !e obsahovat pouze jeden  ádek textu, zvolte Text - jedna
 ádka.

• Pro nastavení, !e ráme ek m !e obsahovat více  ádk  textu, zvolte Text - více  ádek.

• Zvolte Heslo pro ur ení, !e v"echny zadané znaky se zobrazí jako hv zdi ky nebo te ky.

• Vyberte Skryté pole pro nastavení, !e hodnota tohoto pole bude odeslána spolu s
formulá em, ale pole nebude zobrazeno ve webovém prohlí!e i koncového u!ivatele. Skryté
pole lze pou!ívat k odeslaní dat, která koncov! u!ivatel nem !e vid t. Skrytá pole se obvykle
pou!ívají k ulo!ení ID relace, prom nn!ch, valida ních kód  a podobn . Pokud zvolíte
Skryté pole, pak nebudou k dispozici polo!ky Max. znak , Zalamovat text, Pouze ke
 tení a Vy"adovat.

5 Do pole Max. znak  zadejte maximální po et znak , které je do ráme ku mo!né zadat.

6 Za"krtnutím pole Zalamovat text ur ete, !e text v ráme ku se bude automaticky zalamovat
na dal"í  ádky. (Toto za"krtávací polí ko je k dispozici pouze pokud ve vybrána mo!nost
Text - více  ádek v rozevírací nabídce Druh.)

7 Chcete-li zabránit koncovému u!ivateli upravovat ovládací prvky, za"krtn te Pouze ke
 tení.

8 Chcete-li ur it, !e ovládací pole musí p ed odesláním formulá e obsahovat hodnotu,
za"krtn te Vy"adovat.

9 Klepn te na OK.

P idání tla ítka

Tla ítko Odeslat umo! uje u!ivateli odeslat formulá  do cílového skriptu nebo do aplikace
na serveru. Tla ítko Reset vrací v"echna pole a tla ítka ve formulá i na v!chozí hodnoty.
Postup vytvo ení tla ítka pro odeslání nebo resetování:

1 Pro nakreslení tla ítka do ráme ku formulá e pou!ijte nástroj Tla ítko .

• Zvolením P vodní nastavíte tla ítko, aby vrátilo pole a tla ítka formulá e na v!chozí
hodnoty.

• Zvolením Odeslat nakonfigurujete tla ítko pro odeslání dat formulá e do cílového CGI
skriptu nebo aplikace.

2 Klepn te na OK.

3 Chcete-li na tla ítko p idat text, klepn te na tla ítko nástrojem Textov! obsah  a zadejte
po!adovan! text.

Velikost tla ítek se automaticky m ní, aby odpovídala délce na nich napsan!ch text .
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P idání obrázkového tla ítka

M !ete vytvo it obrázkové tla ítko, kter!m se ode"le formulá . Postup vytvo ení obrázkového
tla ítka:

1 Pro nakreslení obrázkového tla ítka do ráme ku formulá e pou!ijte nástroj Obrázkové

tla ítko .

2 Zvolením Importovat obrázek (Soubor > Importovat obrázek) otev ete dialogové okno
Importovat obrázek. Vyberte obrázek, kter! se má zobrazit v obrázkovém tla ítku, a
klepn te na Otev ít.

3 Zvolte Objekt > Zm nit a poté klepn te na kartu Formulá .

4 Do pole Název zadejte název tla ítka.

5 Klepnutím na kartu Export (Objekt > Zm nit) zobrazíte volby exportu pro zvolené
obrázkové tla ítko.

6 Klepn te na OK.

P idání místní nabídky a seznamu

Místní nabídka umo! uje koncovému u!ivateli zvolit jednu polo!ku z nabídky. Seznam
umo! uje u!ivateli vybrat jednu nebo více polo!ek z nabídky. Postup p idání místní nabídky
nebo seznamu do formulá e:

1 Pro vytvo ení seznamu do ráme ku formulá e pou!ijte nástroj Místní nabídka  nebo

Seznam .

• Pro místní nabídku zvolte Místní nabídka.

• Pro posouvající se seznam pou!ijte Seznam.

• Chcete-li zadat nabídku, kterou jste ji! vytvo ili, vyberte název nabídky v rozevírací nabídce
Nabídka.

• Pro vytvo ení nabídky klepn te na Nová.

2 (Pouze seznam) Pro ur ení, !e v seznamu m !e b!t ozna eno více polo!ek, za"krtn te Umo"nit
vícenásobn! v!b r.

3 Chcete-li ur it, !e v seznamu musí b!t p ed odesláním formulá e ozna ena nejmén  jedna
polo!ka, za"krtn te Vy"adováno.

4 Klepn te na OK.

P idání skupiny p epína  

Skupina p epína   umo! uje koncovému u!ivateli vybrat jednu z v t"ího v!b ru hodnot.
Pokud koncov! u!ivatel klepne na jeden p epína , zru"í se ozna ení v"ech ostatních p epína  
ve skupin . Postup p idání skupiny p epína   do formulá e:
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1 Pro nakreslení skupiny p epína   do ráme ku formulá e pou!ijte nástroj P epína .

2 Vyberte jeden z p epína  , zvolte Objekt > Zm nit a klepn te na kartu Formulá .

3 V rozevírací nabídce Druh zvolte podle pot eby P epína .

4 P epína e se stejn!m názvem jsou zahrnuty do stejné skupiny. Vyberte název skupiny
p epína   a zadejte jej do pole Skupina.

5 Pro ur ení hodnoty zvoleného p epína e zadejte hodnotu do pole Hodnota.

6 Opakujte kroky 2 a! 5, dokud nevytvo íte a nenakonfigurujete v"echny p epína e ve skupin .

7 Chcete-li ur it jeden p epína , kter! bude ve v!chozím stavu vybran!, zvolte jej, zadejte
Objekt > Zm nit, klepn te na kartu Formulá  a poté za"krtn te Pou"ít jako v!chozí.

8 Chcete-li ur it, !e jeden z p epína   ve skupin  musí b!t vybrán d íve, ne! je formulá  odeslán,
vyberte p epína  a ozna te Vy"adovat. Za"krtnutím Vy"adovat u jednoho p epína e se
tento po!adavek nastaví u v"ech p epína   ve skupin .

9 Klepn te na OK.

V rámci jednoho formulá e nemohou mít p epína e stejn! název jako za"krtávací polí ko.

P idání za"krtávacího polí ka

Za!krtávací polí ko m !e koncov! u!ivatel za"krtnout, nebo m !e zru"it jeho za"krtnutí.
Postup p idání za"krtávacího polí ka do formulá e:

1 Pro nakreslení za"krtávacího polí ka do ráme ku formulá e pou!ijte nástroj Za!krtávací

polí ko .

2 Zvolte Objekt > Zm nit a poté klepn te na kartu Formulá .

3 V rozevírací nabídce Druh zvolte Za!krtávací polí ko.

4 Do pole Název zadejte název za"krtávacího polí ka.

5 Do pole Hodnota zadejte hodnotu za"krtávacího polí ka.

6 Chcete-li ur it, !e p i prvním zobrazení webové stránky má b!t polí ko za"krtnuto, ozna te
Ji" za!krtnuté.

7 Chcete-li ur it, !e polí ko musí b!t za"krtnuto p ed odesláním formulá e, za"krtn te
Vy"adovat.

8 Klepn te na OK.

Karta Formulá  neumo!ní p idávat text do za"krtávacího polí ka; po zvolení za"krtávacího

polí ka nástrojem Obsah  v"ak m !ete ur it text, kter! se zobrazí vedle n j.

V rámci jednoho formulá e nem !e mít za"krtávací polí ko stejn! název jako p epína .
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P idání ovládacího prvku pro odeslání souboru

Ovládací prvek pro odeslání souboru umo! uje koncovému u!ivateli zadat cestu k místnímu
souboru, kter! bude odeslán p i odeslání formulá e. Koncov! u!ivatel m !e zadat cestu k
souboru nebo klepnout na tla ítko Procházet (vytvo ené jako prvek formulá e) a vyhledat
soubor. Postup p idání ovládacího prvku pro odeslání souboru do formulá e:

1 Pro nakreslení ovládacího prvku pro odeslání souboru do ráme ku formulá e pou!ijte

nástroj V!b r souboru .

2 Zvolte Objekt > Zm nit a poté klepn te na kartu Formulá .

3 Do pole Název zadejte název ovládacího prvku.

4 Do pole P ijmout m !ete rovn ! zadat seznam povolen!ch typ  MIME odd len!ch  árkami.

5 Za"krtn te pole Vy"adováno, pokud chcete, aby se soubor musel odeslat spolu s daty
formulá e.

6 Klepn te na OK.

Nabídky

Nabídka je seznam polo!ek, které se mohou zobrazit v ráme ku formulá e jako ovládací
prvky seznamu nebo místní nabídky. Nabídky m !ete pou!ít, aby si u!ivatel mohl vybrat
ze seznamu mo!ností, nebo m !ete vytvo it naviga ní nabídky, ve které jednotlivé polo!ky
mají odpovídající URL adresu.

Práce se standardními nabídkami

Standardní nabídky jsou jednoduché seznamy polo!ek, které m !ete pou!ít v HTML
formulá i. Standardní nabídka m !e poskytovat hodnoty, které se pou!ijí ve formulá i nebo
pro navigaci.

Vytvo ení standardní nabídky
Postup vytvo ení standardní nabídky:

1 Volbou Upravit > Nabídky otev ete dialogové okno Nabídky.
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Se standardními nabídkami m !ete pracovat v dialogovém okn  Nabídky.

2 Pro vytvo ení nabídky klepn te na Nová. Otev e se dialogové okno Úpravy nabídky.

Dialogové okno Úpravy nabídky pou!ijte pro nastavení standardních nabídek.

3 Chcete-li specifikovat nabídku jako naviga ní nabídku, ozna te Naviga ní nabídka. A!
koncov! u!ivatel vybere polo!ku z naviga ní nabídky, webov! prohlí!e  se pokusí otev ít
URL adresu specifikovanou jako hodnota této polo!ky.

4 Chcete-li p idat polo!ku do zvolené nabídky, klepn te na P idat. Otev e se dialogové okno
Polo"ka nabídky.
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Dialogové okno Polo!ka nabídky poskytuje ovládací prvky pro nastavení polo!ky standardní
nabídky.

5 Do pole Název zadejte název. Název se zobrazí jako polo!ka v místní nabídce.

6 Do pole Hodnota zadejte hodnotu. Zp sob pou!ití hodnoty závisí na tom, zda se jedná o
naviga ní nabídku:

• Pokud se jedná o naviga ní nabídku, volba polo!ky zp sobí, !e se webov! prohlí!e  pokusí
otev ít URL adresu specifikovanou v poli Hodnota. To znamená, !e jedná-li se o naviga ní
nabídku, zajist te, aby v poli Hodnota byla platná URL adresa.

• Pokud se nejedná o naviga ní nabídku, volba polo!ky znamená, !e se po odeslání formulá e
ode"le na webov! server hodnota z pole Hodnota spolu s dal"ími daty formulá e.

7 Chcete-li ur it, zda má b!t polo!ka nabídky ve v!chozím stavu zvolená, ozna te Pou"ít
jako v!chozí.

8 Klepnutím na OK zav ete dialogové okno Polo"ka nabídky.

9 Klepnutím na OK zav ete dialogové okno Úpravy nabídky.

10 Klepnutím na Ulo"it zav ete dialogové okno Nabídky.

Není-li specifikována !ádná v!chozí polo!ka, zobrazí se ve formulá i jako zvolená v t"inou
první polo!ka nabídky nebo seznamu (tato vlastnost m !e záviset na prohlí!e i).

Pou"ití standardní nabídky
Chcete-li do sestavy pro web p idat standardní nabídku, musíte vlo!it ráme ek formulá e.

• Pokud pou!íváte nabídku pro poskytnutí hodnot v HTML formulá i, nakreslete nabídku
do ráme ku formulá e podle popisu v sekci "P idání místní nabídky a seznamu".

• Pou!íváte-li nabídku k navigaci, nakreslete nabídku na stránku pomocí nástroj  Místní

nabídky  nebo Seznam  palety Nástroje pro web. QuarkXPress automaticky vytvo í
formulá  obsahující místní nabídku nebo seznam, ale bude pou!ívat formulá  pouze jako
kontejner pro místní nabídku nebo seznam.
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Práce s kaskádov!mi nabídkami

Díky funkci Kaskádové nabídky m !ete vytvo it sestavy optimalizované pro web, které budou
mít skv lé u!ivatelské rozhraní a budou vizuáln  zajímavé. Kaskádové nabídky zjednodu"ují
vá" návrh "skrytím" polo!ek, dokud u!ivatel nep esune ukazatel my"i na specifick! objekt.

Vytvo ení kaskádové nabídky
Ne! m !ete pou!ít kaskádovou nabídku, musíte ji vytvo it. To prove te takto:

1 Zvolte Upravit > Kaskádové nabídky. Otev e se dialogové okno Kaskádové nabídky.

S kaskádov!mi nabídkami m !ete pracovat v dialogovém okn  Kaskádové nabídky .

2 Klepn te na Nová. Otev e se dialogové okno Úprava kaskádov!ch nabídek.
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Dialogové okno Úprava kaskádov!ch nabídek pou!ijte pro nastavení kaskádov!ch nabídek.

3 Do pole Název nabídky zadejte název kaskádové nabídky.

4 Na kart  Vlastnosti nabídky nakonfigurujte obecné vlastnosti kaskádové nabídky.
Postupujte takto:

• V rozevírací nabídce Barva pozadí vyberte barvu kaskádové nabídky.

• V rozevírací nabídce P edloha stylu vyberte p edlohu stylu kaskádové nabídky.

• Hodnotou v poli Od okraj  rámu ur ete, jak daleko od okraj  ráme ku kaskádové nabídky
se zobrazí text nabídky.

• V sekci Orientace v nabídce klepn te na Vodorovn , nebo Svisle a ur ete, ve kterém sm ru
se má nabídka  íst.

• V sekci Ráme ek ur ete "í ku a v!"ku celé kaskádové nabídky. Hodnota auto je vypo ítaná
podle po tu znak  v názvu polo!ky nabídky  i podnabídky a velikosti písma.

• V sekci Okraj ur ete v poli Linka "í ku linky a v rozevírací nabídce Barva vyberte barvu
linky. Tato linka a barva bude pou!ita na cel! ráme ek kaskádové nabídky.

• V sekci Odd lova  ur ete v poli Linka "í ku linky a v rozevírací nabídce Barva vyberte barvu
odd lova  . Tato "í ka a barva linky bude pou!ita na odd lova e mezi polo!kami nabídky.

• V sekci Úvodní animace vyberte v rozevírací nabídce Sm r zp sob otev ení nabídky.

• Pokud v rozevírací nabídce Úvodní animace vyberete jinou mo!nost ne! Není, nebude
pole Rychlost dostupné. Zadejte hodnotu mezi 0 a 10000. Rychlost je m  ena v
milisekundách.
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• V polích Posuv pomocí polo!ek X a Y ur ete, jak daleko mají b!t polo!ky nabídky vzdáleny
od nabídky.

5 Karta Polo"ky nabídky umo! uje ur it polo!ky nabídky a podnabídky. V sekci Struktura
nabídky zvolte Polo"ka nabídky a tla ítko Nová pro vytvo ení polo!ky nabídky.

Polo!ky nabídky a podnabídky m !ete vytvo it na kart  Polo!ky nabídky dialogového okna
Úprava kaskádov!ch nabídek.

6 Do pole Název polo"ky nabídky zadejte název polo!ky nabídky.

7 Pro ur ení hypertextového odkazu k polo!ce nabídky vyberte hypertextov! odkaz z
rozevírací nabídky Hypertextov! odkaz, nebo zadejte hypertextov! odkaz do pole
Hypertextov! odkaz. V rozevírací nabídce Hypertextov! odkaz se zobrazí pouze
hypertextové odkazy p i azené k URL adresám.

8 Pro ur ení polo!ky podnabídky zvolte nabídku v seznamu Struktura nabídky a zvolte
Polo"ka podnabídky z rozevírací nabídky Nov!. Poté nakonfigurujte polo!ku podnabídky
podle v!"e uvedeného popisu.

9 V sekcích Nabídka My! nad polo"kou a Polo"ka podnabídky pro akci my!i vyberte v
rozevírací nabídce Písmo písmo pro polo!ky nabídky a podnabídky a v rozevírací nabídce
Pozadí vyberte barvu pozadí.

10 V dialogovém okn  Kaskádové nabídky klepn te na OK a poté na Ulo"it.
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Pou"ití kaskádové nabídky na ráme ek
Vytvo enou kaskádovou nabídku m !ete pou!ít na libovoln! objekt, kter! se má exportovat
jako grafika (Objekt > Zm nit > P i exportu konvertovat na grafiku). Provedete to
jednodu"e vybráním objektu a zvolením Objekt > Kaskádová nabídka > [název kaskádové
nabídky].

Odstran ní kaskádové nabídky z ráme ku
Chcete-li odstranit kaskádovou nabídku z ráme ku, vyberte ráme ek a zvolte Objekt >
Kaskádová nabídka > Odstranit kaskádovou nabídku. Kaskádová nabídka je odstran na
z ráme ku a obsah ráme ku z stane nedot en.

Odstran ním kaskádové nabídky z ráme ku se neodstraní kaskádová nabídka z projektu.
Chcete-li odstranit kaskádovou nabídku z projektu, pou!ijte dialogové okno Kaskádové
nabídky (nabídka Upravit).

Tabulky v sestavách pro web

V sestavách pro web m !ete vytvo it tabulky stejn  jako v sestavách pro tisk. Následující
funkce tabulky v"ak budou k dispozici pouze v sestavách pro tisk; funkce mohou b!t v
sestavách pro web zm n né nebo nedostupné:

• Prolnutí na pozadí bun k.

• Procentn  nastavená sytost pro pozadí, jsou-li zvoleny barvy pro web.

• Formátování linek v m í!kách tabulky.

• R zné "í ky m í!ek.

• Hodnoty První ú a í, Minimum, Odsazení a Maximum mezi odstavci.

• Hodnoty R zn!ch odsazení textu.

• Obtékat ze v!ech stran.

• Vodorovné a svislé p evrácení textu.

• Oto en! nebo zkosen! text v bu kách.

Chcete-li pou!ívat tyto funkce v sestav  pro web, musíte tabulku nebo n které její bu ky
p evést na grafiku:

• Chcete-li p evést celou tabulku, zvolte Objekt > Zm nit a za"krtn te Konvertovat tabulku
do grafiky pro export. Informace o mo!nostech tohoto nastavení, viz oddíl "Práce s
grafick!mi prvky" uveden! d íve v této kapitole.

• Chcete-li p evést samostatnou bu ku, vyberte ji nástrojem Obsah ; zvolte Objekt >
Zm nit, klepn te na kartu Bu ky a za"krtn te P i exportu konvertovat bu ku na grafiku.
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Meta zna ky

Meta zna ky obsahují informace o webové stránce. Nezobrazí se ve webovém prohlí!e i, ale
p idáním meta zna ek do va"í sestavy pro web usnadníte indexování va"ich stránek
vyhledávacími servery.

Meta zna ky jsou ulo!eny v sadách meta zna ek. Sadu meta zna ek m !ete p i adit sestav 
pro web. Je-li pak stránka exportována do HTML, bude vyexportovaná stránka obsahovat
v"echny meta zna ky ze sady meta zna ek.

Meta zna ka je HTML prvek, jako nap íklad <title> nebo <body>. V t"ina b !n 
pou!ívan!ch meta zna ek má dva atributy: název a obsah. Atribut název identifikuje typ
meta zna ky a atribut obsah indikuje jedine né hodnoty meta zna ky.

M !ete pou!ít "irokou "kálu meta zna ek. Dv  nej ast ji pou!ívané meta zna ky jsou v"ak
tyto:

• <meta name="popis">: Atribut obsah této meta zna ky je p e ten a zobrazen n kter!mi
vyhledávacími servery.

• <meta name="klí ová_slova">: Atribut obsah této meta zna ky je pou!íván n kter!mi
vyhledávacími servery pro lep"í klasifikaci stránek. Mohou b!t pou!ity jako klí ová slova
hledání.

Informace o specifick!ch meta zna kách a jejich hodnotách najdete v referen ní p íru ce
HTML.

Vytvo ení sady meta zna ek

Postup vytvo ení sady meta zna ek:

1 Zvolte Upravit > Meta zna ky. Otev e se dialogové okno Meta zna ky.

2 Klepn te na Nová. Otev e se dialogové okno Upravit sadu meta zna ek.

3 Do pole Název zadejte název sady meta zna ek.

4 Klepn te na P idat. Otev e se dialogové okno Nová meta zna ka.

5 Ovládací prvky v tomto dialogovém okn  pou!ijte pro nastavení nové meta zna ky takto:

• V rozevírací nabídce Meta zna ka vyberte typ atributu pro meta zna ku, nebo zadejte
atribut do pole Meta zna ka.

• Rozevírací nabídku Název a pole pou!ijte pro specifikování hodnoty, která se p i adí k
typu atributu zvolenému v poli Meta zna ka.

• Do pole Obsah zadejte obsah meta zna ky. Jednotlivé  ásti obsahu v poli Obsah odd lte
 árkou.

6 Klepnutím na OK ulo!te novou meta zna ku.
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7 Po p idání v"ech po!adovan!ch meta zna ek zav ete klepnutím na OK dialogové okno
Upravit sadu meta zna ek.

8 Klepnutím na Ulo"it ulo!te zm ny a zav ete dialogové okno Meta zna ky.

Se sadami meta zna ek m !ete pracovat v dialogovém okn  Meta zna ky.

Chcete-li vytvo it v!chozí sadu meta zna ek, kterou bude mo!né pou!ívat a p izp sobovat
ve v"ech webov!ch projektech, vytvo te sadu meta zna ek v dob , kdy není otev en !ádn!
projekt.

Ur ení sady meta zna ek pro webovou stránku

Chcete-li k webové stránce p i adit sadu meta zna ek, zvolte Stránka > Vlastnosti stránky.
Vyberte sadu meta zna ek v rozevírací nabídce Sada meta zna ek a klepn te na tla ítko
OK.

Náhled webov!ch stránek

Sestavy pro web mohou v programu QuarkXPress vypadat jinak ne! ve webovém prohlí!e i.
Mohou rovn ! vypadat r zn  v r zn!ch webov!ch prohlí!e ích, nebo ve stejném webovém
prohlí!e i na r zn!ch platformách. Na"t stí QuarkXPress umo! uje p ed exportováním
souboru snadné prohlí!ení náhledu HTML stránky v prohlí!e i (prohlí!e ích) podle vlastního
v!b ru.

Sestavu pro web m !ete v prohlí!e i zobrazit dv ma zp soby:

• Ve spodní  ásti okna sestavy klepn te na tla ítko Náhled HTML .

• V rozevírací nabídce Náhled HTML  ve spodní  ásti okna sestavy vyberte po!adovanou
mo!nost.
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Nastavení dodate n!ch prohlí!e   pro zobrazení náhledu

P i instalování programu QuarkXPress je pro zobrazení náhled  sestav pro web automaticky
zvolen v!chozí HTML prohlí!e  va"eho po íta e. Abyste v rozevírací nabídce ve spodní  ásti
okna sestavy zp ístupnili dal"í HTML prohlí!e e, m !ete je nastavit. Tím se umo!ní snadné
zobrazování náhledu pro webové stránky v r zn!ch prohlí!e ích. Postup vytvo ení seznamu
prohlí!e   pro zobrazení náhledu webov!ch stránek:

1 Otev ete dialogové okno P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) a klepnutím na
polo!ku Prohlí"e e v seznamu nalevo otev ete okno Prohlí"e e.

2 Klepnutím na P idat otev ete dialogové okno Zvolte prohlí"e .

3 Vyberte po!adovan! webov! prohlí!e  v seznamu a klepn te na Otev ít. Prohlí!e  je p idán
do seznamu prohlí!e   v okn  Prohlí"e e.

4 Chcete-li nastavit tento prohlí!e  jako v!chozí pro zobrazování náhled  sestav pro web
programu QuarkXPress, klepn te na lev! sloupec u práv  p idaného prohlí!e e a ov  te, !e
je v tomto sloupci u n j nastavena zna ka.

5 Klepn te na OK.

Exportování webov!ch stránek

Pomocí sestavy pro web m !ete v programu QuarkXPress vytvo it skv le vypadající webovou
stránku. Abyste webovou stránku zp ístupnili ve ejnosti, musíte vyexportovat sestavu pro
web ve formátu HTML.

P i vytvá ení HTML jsou nyní v!sledné soubory podstatn  men"í, a to o 50% nebo více.
QuarkXPress nyní pou!ívá n kolik metod optimalizace, aby se zabránilo opakovanému
odesílání obrázk , a doká!e rozhodnout, zda je men"í formát JPG nebo PNG.

P íprava pro export

P ed exportováním stránky prove te následující:

1 Otev ete okno Sestava pro web > Obecné dialogového okna P edvolby (nabídka
QuarkXPress/Upravit).

2 Chcete-li ur it, kam mají b!t soubory exportovány, zadejte cestu k adresá i v místním
systému soubor  do pole Ko enov! adresá , nebo klepn te na Vybrat/Procházet pro ru ní
vyhledání cílové slo!ky.

3 P i exportování sestavy pro web jsou soubory obrázk , které se pou!ití na vyexportované
HTML stránce, automaticky umíst ny do podadresá e v Ko enovém adresá i. Chcete-li
ur it název tohoto podadresá e, zadejte hodnotu do pole Adresá  pro export obrázku.

4 Zobrazte náhled a zkontrolujte, !e odpovídá va"im po!adavk m (viz "Náhled webov!ch
stránek").
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Exportování webové stránky

Postup exportování sestavy pro web do HTML stránky:

1 Zvolte Soubor > Export > Sestavu jako HTML, Sestavu jako XHTML 1.1 nebo Sestavu
jako XSLT 1.0. Otev e se dialogové okno Exportovat HTML.

Dialogové okno Exportovat HTML pou!ijte pro nastavení formátování exportované sestavy
pro web.

2 Vyhledejte slo!ku, do které chcete ulo!it vyexportované soubory. Nemusí to b!t stejná
slo!ka, jako se slo!ka specifikovaná v poli Ko enov! adresá  okna Sestava pro web >
Obecné dialogového okna P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit).

3 Zvolte po!adovanou polo!ku v rozevírací nabídce Exportovat jako:

• HTML: Vyexportuje stránku ve formátu HTML 4.0. To je dobrá volba pro maximální
kompatibilitu s existujícími prohlí!e i.

• XHTML 1.1: Vyexportuje stránku ve formátu XHTML 1.1. Tuto mo!nost vyberte, chcete-li
se dr!et formátu XHTML 1.1 a vytvo it HTML soubor, kter! je rovn ! platn!m XML
souborem. Upozor ujeme, !e tento formát není v sou asnosti podporován v"emi prohlí!e i.

• XSLT: Generuje XSL transformace do souboru XSL obsahujícího uzly XML. Tyto XSL
transformace, p i pou!ití do XML pou!ívajícího XSLT procesor, mohou produkovat HTML
soubor (shodn! s XHTML 1.1) reprezentující XML data v okn  webového prohlí!e e.

4 Do pole Stránky zadejte rozsah stránek, nebo vyberte polo!ku v rozevírací nabídce Stránky.

5 Vyberte polo!ku v rozevírací nabídce Kódování:
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• Pokud exportujete stránku, která obsahuje znaky pou!ívající více kódování (nap íklad r zné
jazyky s r zn!mi písmy jednotliv!ch jazyk ), pou!ijte Unicode (UTFx).

• Pokud exportujete stránku, která obsahuje pouze jedno kódování (nap íklad jeden jazyk
s písmem jednoho jazyka), zvolte v tomto rozevírací nabídce odpovídající kódování.

6 Za"krtnutím polo!ky Externí CSS soubor ur ete, !e informace o stylech exportované
sestavy pro web budou ulo!eny do souboru CSS (Cascading Style Sheet).

7 Za"krtn te polo!ku Spustit prohlí"e , aby se první vyexportovaná stránka zobrazila ve
v!chozím prohlí!e i.

8 Klepn te na Export.
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Práce ve více jazycích

Program QuarkXPress je dostupn! v n kolika jazykov!ch konfiguracích. Pokud to va"e
jazyková konfigurace podporuje, m !ete:

• Otev ít a upravit projekty, kter! pou!ívají libovoln! z podporovan!ch jazyk  textu. Jazyk
textu je atribut, kter! m !ete u textu nastavit a ur it tak, jaké d lení slov a kontrola pravopisu
se pro dan! text má pou!ít. Jazyk textu se nastavuje na úrovni jednotliv!ch znak , tak!e
pokud se ve v t  pou!ívají slova ve dvou r zn!ch jazycích, m !e mít ka!dé slovo nastaven
sv j jazyk d lení slov a kontroly pravopisu. Více informací naleznete v  ásti "Pou"ití jazyka
textu".

• Nastavit jazyk u!ivatelského rozhraní a klávesov!ch zkratek na libovoln! z podporovan!ch
jazyk  programu. Jazyk programu se t!ká jazyka pou!ívaného v nabídkách a dialozích
aplikace. Jazyk programu ovliv uje pouze u!ivatelské rozhraní, nemá vliv na kontrolu
pravopisu a d lení slov. Více informací naleznete v  ásti "Zm na jazyka programu".

V"echna jazyková vydání programu QuarkXPress mohou otev ít, zobrazit a provést v!stup
projektu, kter! pou!ívá funkce v!chodoasijsk!ch jazyk . Nicmén  pouze v!chodoasijská
vydání programu QuarkXPress umo! ují upravovat text, kter! pou!ívá v!chodoasijské
funkce.

Pou!ití jazyka textu

Atribut jazyk textu ur uje, kter! slovník se má pou!ít p i kontrole pravopisu a jaká pravidla
a v!jimky se uplatní p i d lení slov. P i kontrole pravopisu vícejazy ného textu se ka!dé
slovo kontroluje podle slovníku v závislosti na p i azeném jazyce. Je-li zapnuto automatické
d lení slov u projektu, kter! obsahuje text ve více jazycích, d lí se ka!dé slovo podle pravidel
a v!jimek d lení jazyka tomu slovu p i azeného.

Chcete-li nastavit jazyk textu, pou!ijte rozevírací nabídku Jazyk v dialogu Styl textu (Styl >
Typografické). Jazyk textu m !ete zm nit prost ednictvím p edlohy stylu a také na listu
Styl textu palety Míry.
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Zm na jazyka programu

K nastavení jazyka programu pou!ijte podnabídku Upravit > Jazyk programu. Nabídky,
dialogy i palety se zm ní podle zvoleného jazyka. Také klávesové p íkazy závisí na jazyku
programu.

N které jazykové verze programu QuarkXPress nenabízejí mo!nost zm ny jazyka programu.

Jazyk programu nemá vliv na d lení slov a kontrolu pravopisu.
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Dopl ky

Dopl ky m !ete pou!ít pro p idání funkcí, nap íklad palet, p íkaz , nástroj  a nabídek, které
roz"i ují ka!dou provád nou  innost.

Práce s dopl ky

Program QuarkXPress je dodán se standardní sadou dopl k , které jsou zdokumentovány
v této kapitole. M !ete instalovat rovn ! dal"í dopl ky vyvinuté spole ností Quark nebo
dal"ími firmami.

V t"ina dopl k  je dodána ve dvou souborech: Jeden soubor zaji" uje funkcionalitu dopl ku
a druh! soubor je jeho u!ivatelské rozhraní. Název u!ivatelského rozhraní dopl ku kon í
v t"inou na "UI." Dopl ky, které nemají !ádné u!ivatelské rozhraní, nemusejí mít soubor
UI.

Instalace dopl k 

Chcete-li nainstalovat dopl ky, umíst te je do slo!ky "XTensions" ve slo!ce aplikace. Nov 
nainstalované dopl ky se na tou p i p í"tím spu"t ní aplikace.

Zapnutí a vypnutí dopl k 

Pokud máte nedostatek pam ti v systému nebo pot ebujete vy e"it ur it! problém, m !ete
dopl ky vypnout. Chcete-li zapnout nebo vypnout dopln k, vyberte Slu"by > Správce
dopl k  a otev ete dialog Správce dopl k .
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Dialog Správce dopl k  m !ete pou!ít pro zapnutí a vypnutí dopl k .

Chcete-li zapnout dopln k, ozna te za"krtávací polí ko vedle jeho názvu ve sloupci Zap.
Pro vypnutí modulu zru"te ozna ení odpovídajícího polí ka. Zm ny se projeví po
následujícím spu"t ní aplikace.

Práce se sadami dopl k 

Zjistíte-li, !e  asto zapínáte a vypínáte ur ité skupiny dopl k , m !ete vytvo it sady dopl k 
a poté jednodu"e p epínat mezi t mito skupinami.

Chcete-li vytvo it skupinu dopl k , otev ete dialog Správce dopl k  (nabídka Slu"by) a
zapn te dopl ky, které chcete mít ve skupin . Poté klepn te na Ulo"it jako a zadejte název
skupiny. Chcete-li p epnout na tuto skupinu, otev ete dialog Správce dopl k  a vyberte
název skupiny v rozevírací nabídce Sada.

Sady dopl k  m !ete importovat a exportovat pomocí tla ítek Import a Export, pokud je
nap íklad chcete sdílet s jin!mi u!ivateli.

Dopln k Custom Bleeds

Spadávka je termín pou!ívan! pro popis objekt , které jsou tisknuty na hran  v!sledné
stránky. Dopln k Custom Bleeds poskytuje zlep"enou funkci spadávky programu
QuarkXPress a umo! uje lépe  ídit spadávku objekt .

Chcete-li v programu QuarkXPress vytvo it spadávku, jednodu"e vytvo te objekty, které
p esahují p es hranu stránky na pracovní plochu, a poté ur ete, kolik místa kolem hrany
stránky má b!t tisknuto. K dispozici jsou t i typy spadávky:

• Symetrická spadávka roz"í í tisk o stejnou hodnotu na v"ech hranách stránky sestavy.

• Asymetrická spadávka ur uje r zné hodnoty spadávky pro jednotlivé hrany stránky.

• Spadávka objekt  stránky kompletn  vytiskne v"echny objekty, které p ekra ují za hranu
stránky.

Ráme ek spadávky je vzdálenost, kterou spadávka p ekra uje za ohrani ení stránky, a je
definována vámi zadan!mi hodnotami spadávky. Pokud nap íklad vytvo íte symetrickou
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spadávku s hodnotou 2 pica, ráme ek spadávky obklopí v"e, co je v dosahu 2 pica od v"ech
hran stránky. Je d le!ité si uv domit, !e funkce Custom Bleeds automaticky vytvá í ráme ek
spadávky, ale !e automaticky neroz"i uje objekty do této plochy. Abyste vytvo ili spadávku,
musíte sami umístit objekty tak, aby p esahovaly p es hrany stránky sestavy.

Ne! ode"lete v!stup sestavy na film, prohlédn te si pe liv  sestavu a ujist te se, !e spadávka
bude odpovídat va"im po!adavk m. Zvolte Soubor > Tisk > Souhrn. Ikona stránky vpravo
naho e zobrazuje plochu spadávky pro první stránku sestavy a indikuje, zda n která  ást
sestavy nebo spadávky je mimo zobrazitelnou plochu. P i porovnávání velikosti sestavy se
zobrazitelnou plochou nezapome te p idat plochu spadávky do rozm r  sestavy.

Pou!ití dopl ku Custom Bleeds

Dopln k Custom Bleeds m !ete pou!ít pro vytvo ení spadávky p i tisku, ukládání stránky
do souboru EPS, exportování sestavy do souboru PDF a exportování sestavy do formátu
PPML. Postup je podobn! u v"ech t chto mo!ností v!stupu, ale n které mo!nosti spadávky
jsou dostupné pouze pro n které metody v!stupu.

• Tisk: Rozevírací nabídka Typ spadávky je v sekci Spadávka dialogu Tisk.

• EPS: Rozevírací nabídka Typ spadávky je v dialogu Stránku do EPS. Kdy! ukládáte stránku
do souboru EPS, mo!nosti Objekty stránky a O íznout podle spadávky nejsou dostupné.
To je z toho d vodu, !e tyto mo!nosti vytvá ejí ohrani ující ráme ek, kter! zahrnuje v"echny
objekty p esahující p es hranu stránky. To by mohlo zp sobit vytvo ení r zn!ch
ohrani ujících ráme k  pro jednotlivé stránky sestavy a následn! nep esn! v!stup.

• PDF: Rozevírací nabídka Typ spadávky je v dialogu Exportovat jako PDF.

Pou!ití funkce O íznout podle spadávky

P i vytvá ení symetrické nebo asymetricé spadávky m !ete pou!ít za"krtávací pole O íznout
podle spadávky pro definování, zda QuarkXPress pou!ívá hodnotu spadávky pro o íznutí
objekt :

• Je-li O íznout podle spadávky ozna eno, QuarkXPress vytiskne v"echny objekty stránky
sestavy a objekty pracovní plochy, které aspo   áste n  zasahují do ráme ku spadávky;
QuarkXPress pou!ije hodnotu spadávky pro o íznutí objekt .

• Pokud není O íznout podle spadávky ozna eno, QuarkXPress vytiskne v"echny objekty
stránky sestavy a objekty pracovní plochy, které aspo   áste n  zasahují do ráme ku spadávky;
QuarkXPress neo ízne tyto objekty, pokud nep esáhnou nad limity tisknutelné plochy
tiskového za ízení. Objekty pracovní plochy, které nejsou v dosahu ráme ku spadávky, se
nevytisknou.

Pokud pou!íváte symetrickou nebo asymetrickou spadávku a odkládáte objekty na pracovní
plochu, ov  te, !e jsou umíst ny mimo ráme ek spadávky. Pokud jsou v dosahu ráme ku
spadávky, mohou se objekty z pracovní plochy vytisknout na kone n! v!stup.
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Dopln k DejaVu

Dopln k DejaVu p idá seznam naposledy otev en!ch projekt  do nabídky Soubor a to bu 
na jeho konec nebo do podnabídky Soubor > Otev ít. Tento seznam umo! uje otevírat
projekty rychleji a snadn ji. Dopln k DejaVu m !ete rovn ! pou!ít pro ur ení v!chozích
slo!ek k na tení textu a obrázk  a k otev ení a ulo!ení projekt .

Funkce Seznam soubor  p idá seznam naposledy otev en!ch projekt  do nabídky Soubor
a to bu  na jeho konec nebo do podnabídky Soubor > Otev ít. M !ete vybrat zobrazení od
t í do devíti naposledy upraven!ch a ulo!en!ch projekt . Chcete-li zm nit nastavení Seznamu
soubor , pou!ijte ovládací prvky v sekci Seznam soubor  dialogu P edvolby (nabídka
QuarkXPress/Upravit).

Funkci V!chozí cesta pou!ijte pro ur ení v!chozích slo!ek pro následující p íkazy nabídky
Soubor: Otev ít, Import, Ulo"it a Ulo"it jako.

Funkce V!chozí cesta nefunguje, dokud neur íte v!chozí cesty. Abyste to provedli, otev ete
sekci V!chozí cesta dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit). Po ur ení
v!chozích cest pro p íkazy nabídky Soubor aplikace pou!ívá tyto cesty p i ka!dém pou!ití
p íkazu.

Dopln k Drop Shadow

S dopl kem Drop Shadow m !ete aplikovat automaticky vr!ené stíny na objekty a texty v
sestav .

Pro aktivní objekty m !ete nastavit vr!en! stín dv ma zp soby: Pomocí karty Vrhnout stín
palety Míry a pomocí sekce Vrhnout stín dialogu Zm nit (nabídka Objekt). V obou
p ípadech jsou k dispozici tyto mo!nosti:

• Pole Úhel: Zadejte hodnotu v rozsahu 180° a –180° v p ír stku 0,001 pro ur ení úhlu "zdroje
sv tla", kter! zp sobuje vr!en! stín.

• Mo!nost Synchronizovat úhel: Ozna te tuto mo!nost, aby se úhel synchronizoval s
ostatními vr!en!mi stíny v sestav , pro které je tato funkce rovn ! ozna ena. Zm nou
hodnoty Úhel u libovolného vr!eného stínu, pro kter! je mo!nost Synchronizovat úhel
ozna ena, ovlivní v"echny vr!ené stíny, pro které je toto pole ozna eno.

• Pole Dosah: Zadejte hodnotu odsazení pro dan! objekt; odsazení vr!eného stínu se m  í
od levého horního rohu ohrani ujícího ráme ku objektu.

• Pole M  ítko: Zadáním hodnoty 0 a! 1,000% nastavte velikost vr!eného stínu v pom ru k
originálnímu objektu.

• Pole Rozost it: Zadejte hodnotu rozost ení hran vr!eného stínu. Vy""í hodnoty vytvá ení
rozmazan j"í hrany.

• Pole Zkosení: Zadejte hodnotu mezi –75° a 75° pro zkosení vr!eného stínu v ur itém úhlu.

• Barva, Sytost a Krytí: V rozevírací nabídce vyberte barvu a zadejte hodnoty do polí pro
ur ení barvy, sytosti a krytí vr!eného stínu.
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• Vícenásobné vr"ení stínu: Toto nastavení ur uje, jak je stín zkombinován se sv!m pozadím.
Je-li tato mo!nost ozna ena, barva stínu je kombinována s barvou nebo barvami pozadí v
re!imu prolnutí "vícenásobn!",  ím! je dosa!eno tmav j"ího v!sledku (podobn  jako p i
p etisku). Není-li tato mo!nost ozna ena, barva pozadí je zkombinována s barvou stínu a
vytvo í se st ední stíny, které vidíte na obrazovce. Standardn  by toto polí ko m lo b!t
ozna eno, pokud je stín  ern! (bez ohledu na sytost nebo krytí), ale m lo by z stat
neozna eno, pokud je stín sv tlej"í barvy.

• Ponechat krytí objektu: Tuto mo!nost zvolte, aby vr!en! stín odrá!el r zná krytí v objektu,
nap íklad rozdíly v pozadí a rámu ráme ku.

• Objekt vysekne vr"en! stín: Ozna ením této mo!nosti zabráníte zobrazení stínu skrz
polopr hledné plochy objektu — aby stín nap íklad neprosvítal jeho ráme kem.

• Obtékat stín: Ozna ením této mo!nosti zahrnete vr!en! stín do obrysu obtékání textu
specifikovaného na kart  Obtékání (Objekt > Zm nit). Hodnota Odstup obtékání je m  ena
od hran vr!eného stínu. Pokud nap íklad text obtéká okolo vlo!ené citace s vr!en!m
stínem, text nebude stín p i zvolené mo!nosti Obtékat stín p ekr!vat.

Pro vytvo ení textu s vr!en!m stínem vlo!te text do ráme ku s pozadím nastaven!m na
$ádné a pou!ijte vr!en! stín na ráme ek.

Pokud aplikujete vr!ené stíny na n kolik neseskupen!ch objekt , objekty mohou vrhat
stíny jeden na druh!, pokud se p ekr!vají. Pokud v"ak aplikujete vr!en! stín na skupinu,
celá skupina vrhne pouze jeden stín.

Dopln k Full Resolution Preview (Náhled v plném rozli"ení)

Díky dopl ku Full Resolution Preview umí QuarkXPress zobrazit obrázky za obrazovce v
jejich plném rozli"ení. To umo! uje zm nu m  ítka nebo velikosti zobrazení obrázku bez
ztráty ostrosti (dokud má zdroj obrázku dostate n  vysoké rozli"ení, které odpovídá mí e
zv t"ení).

Dopln k Full Resolution Preview nemá !ádn! vliv na v!stup. Ovliv uje pouze zobrazení na
obrazovce.

Funkci V plném rozli"ení m !ete pou!ít postupn  na jednotlivé obrázky. Funkci Náhled v
plném rozli"ení m !ete rovn ! zapnout a vypnout pro sestavu, ve které byla pou!ita na
jeden nebo více obrázk .

Pro nastavení náhledu v plném rozli"ení u obrázku v aktivním obrázkovém ráme ku zvolte
Objekt > Rozli!ení náhledu > V plném rozli!ení.

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci plného rozli"ení v sestav , zvolte Zobrazit >
Náhledy v plném rozli!ení. Je-li funkce zapnuta,  obrázky s nastaven!m náhledem v
plném rozli"ení se takto budou zobrazovat. Pokud byla funkce vypnuta, v"echny obrázky
se zobrazí v normálním rozli"ení, bez ohledu na to, zda pro n  byla funkce náhled v plném
rozli"ení nastavena.
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Pokud v dialogu Tisk (Soubor > Tisk > Obrázky > V!stup) nastavíte V nízkém rozli!ení,
v"echny obrázky v sestav , v etn  obrázk  nastaven!ch pro zobrazení v plném rozli"ení, se
vytisknou v nízkém rozli"ení.

Dopln k Full Resolution Preview neumí pracovat s formáty soubor  BMP, PCX, GIF, PICT
a WMF.

Pro vypnutí náhledu v plném rozli"ení p i práci na sestav  zvolte Zobrazit > Náhledy v
plném rozli!ení.

Dopln k Guide Manager Pro

Guide Manager Pro poskytuje ovládací prvky pro p esné vytvá ení a upravování vodítek
na obrazovce. M !ete ur it polohu vodítka, zda se jedná o vodorovné nebo svislé, zda se
pou!ije na stránku nebo na cel! arch, nastavit barvu a m  ítko zobrazení, p i kterém budou
vodítka zobrazena. M !ete upravit, kopírovat a vlo!it vodítka; zrcadlit vodítka; vytvá et
sít ,  ádky a sloupce vodítek; vytvo it vodítka z ráme ku; m !ete p idat vodítka spadávky a
bezpe nostní vodítka.

Tento dopln k p idá paletu Vodítka do programu QuarkXPress (nabídka Okno).

Viz "Práce s vodítky".

Pou!ití palety Vodítka

Paleta Vodítka poskytuje v!konné ovládací prvky pro manipulaci s vodítky.

Paleta Vodítka

Paleta Vodítka funguje následujícím zp sobem:

• Ovládací prvky v horní  ásti palety, zleva doprava, umo! ují vytvo it nová vodítka, zrcadlit
vodítka, zobrazit vodorovná vodítka, zobrazit svislá vodítka, zobrazit pouze aktuální vodítka
a odstranit vodítka.

• Pro rozt íd ní vodítek podle atribut  klepn te na záhlaví sloupce po!adovaného atributu.
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• Chcete-li do palety p idat sloupce s informacemi, vyberte mo!nost v tla ítku Volba sloupce
napravo od seznamu sloupc .

• Sloupec Arch zobrazí po et pro ka!dou stránku nebo arch sestavy. Chcete-li zobrazit stránku
nebo arch, klepn te na arch ve sloupci Arch. Pro zobrazení vodítek archu v palet  klepn te
na "ipku vedle archu. Pro upravení vodítka na n j poklepejte.

• Pro zobrazení kontextové nabídky mo!ností úprav stiskn te Control+klepn te / klepn te
prav!m tla ítkem na jednotlivé sloupce. Nap íklad kontextová nabídka pro sloupec Vodítko
obsahuje následující mo!nosti: Vyjmout vodítko, Kopírovat vodítko, Vlo"it vodítko,
Odstranit vodítko a Zvolit v!echna vodítka.

Informace o mo!nostech v nabídce palety, viz "Nabídka palety Vodítka."

Bez ohledu na to, zda jsou vodítka zobrazena na obrazovce, s nimi m !ete v palet  Vodítka
(nabídka Okno) pracovat takto:

• Pro zobrazení vodítek stránky nebo archu klepn te na "ipku vedle po!adované stránky
nebo archu ve sloupci Vodítko.

• Pro zobrazení vodítek na v"ech stránkách nebo ar"ích stiskn te Option / Alt+ klepn te vedle
archu.

• Pro zobrazení pouze svisl!ch nebo vodorovn!ch vodítek vyberte v nabídce palety Zobrazit
svislá vodítka nebo Zobrazit vodorovná vodítka. Pro zobrazení v"ech vodítek vyberte
ob  mo!nosti.

• Chcete-li zobrazit vodítka stránky (vodorovná vodítka omezená na jednu stránku) nebo
pouze vodítka archu (vodorovná vodítka, která zahrnují v"echny stránky v archu), zvolte
v nabídce palety Zobrazit vodítka stránky nebo Zobrazit vodítka archu. Pro zobrazení
v"ech vodítek vyberte ob  mo!nosti.

• Pro zobrazení vodítek pouze na stránce nebo archu zobrazeném v okn  projektu zvolte v
nabídce palety Zobrazit pouze aktuální.

Nabídka palety Vodítka

Nabídka palety Vodítka obsahuje následující mo!nosti.

• Nové vodítko: Umo! uje vytvo it nové vodítko. Viz "Vytvo ení vodítek v dopl ku Guide
Manager Pro".

• Vyjmout vodítko: Vyjme zvolené vodítko.

• Kopírovat vodítko: Zkopíruje zvolené vodítko do schránky.

• Vlo"it vodítko: Vlo!í vodítko ulo!ené do schránky na aktivní stránku nebo arch.

• Zvolit v!e: Vybere v"echna vodítka na aktivní stránce nebo archu.

• Zrcadlit vodítko: Zkopíruje zvolené vodítko na opa nou stranu stránky nebo archu.

• Odstranit vodítko: Odstraní zvolené vodítko.

• Vytvo it m í"ku: Umo! uje vytvo it sí  vodítek. Viz "Vytvo ení sítí v dopl ku Guide Manager
Pro".
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• Vytvo it  ádky a sloupce: Umo! uje vytvo it  ádky a sloupce vodítek. Viz "Vytvo ení  ádk 
a sloupc  vodítek".

• Vytvo it vodítka z ráme ku: Umo! uje vytvo it vodítka z ráme ku. Viz "Vytvo ení vodítek
v dopl ku Guide Manager Pro".

• Vytvo it vodítka spadávky a bezpe nostní vodítka : Umo! uje vytvo it vodítka spadávky
a bezpe nostní vodítka. Viz "Vytvo ení vodítek spadávky a bezpe nostních vodítek."

• Zobrazit / Skr!t svislá vodítka: Zobrazí nebo skryje svislá vodítka.

• Zobrazit / Skr!t vodorovná vodítka: Zobrazí nebo skryje vodorovná vodítka.

• Zobrazit / Skr!t vodítka stránky: Zobrazí nebo skryje vodítka na aktivní stránce.

• Zobrazit / Skr!t vodítka archu: Zobrazí nebo skryje vodítka na aktivním archu.

• Vodítka vp edu: P epíná polohu vodítek a sítí stránky p ed obsah stránky a za obsah
stránky.

• Magnetická vodítka: Zapíná a vypíná funkci magnetick!ch vodítek.

• Dosah magnetu:: Umo! uje nastavit vzdálenost dosahu funkce Magnetická vodítka.

• Upravit barvy: Umo! uje upravit barvy dostupné pro vodítka vytvo ená v dopl ku Guide
Manager Pro.

• Import: Umo! uje importovat vodítka z exportovaného souboru vodítek.

• Export: Umo! uje vyexportovat vodítka do samostatného souboru.

Viz dále "Práce s vodítky".

Vytvo ení vodítek v dopl ku Guide Manager Pro

Dopln k Guide Manager Pro poskytuje dva zp soby vytvá ení vodítek.

• Pro vytvo ení vodítek v dopl ku Guide Manager Pro  íseln!m definováním klepn te na
tla ítko Vytvo it nové vodítko na vrcholu palety Vodítka nebo v nabídce palety vyberte
Nové. Dialog Vlastnosti vodítka pou!ijte pro ur ení vlastností Umíst ní, Sm r a Druh
vodítka. M !ete rovn ! ur it M  ítko zobrazení, p i kterém se vodítka zobrazí (p i v!chozí
hodnot  0% se vodítka v!dy zobrazí). Vyberte Barva vodítka a ur ete, zda je Zamknuto,
tak!e s ním není mo!né pohybovat pomocí my"i. Klepnutím na Náhled uvidíte vodítko
na obrazovce je"t  p ed jeho vytvo ením. Poté klepn te na OK.

Dialog Vlastnosti vodítka
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Dialog Vlastnosti vodítka m !ete zobrazit rovn ! poklepáním na existující vodítko v sestav .

• Chcete-li vytvo it vodítka automaticky z ohrani ení ráme ku, vyberte ráme ek a poté v
nabídce palety zvolte Vytvo it vodítka z ráme ku. Ovládací prvky Vytvo it vodítka z
ráme ku pou!ijte pro nastavení polohy vodítek, která budou umíst na na strany ráme ku
Nahoru, Dol , Vlevo a Vpravo. Dal"í ovládací prvky mají stejnou funkci, jako v dialogu
Vlastnosti vodítka.

Mo!nosti Vytvo it vodítka z ráme ku pro vytvo ení vodítek okolo obdélníkového ohrani ení
ráme ku libovolného tvaru.

Vytvo ení sítí v dopl ku Guide Manager Pro

Guide Manager Pro poskytuje rychl! zp sob pro vytvo ení sít  pravideln  rozmíst n!ch
vodítek na stránce a archu.

PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1 | 435

DOPL KY



Guide Manager Pro usnad uje vytvo ení sít  podobné této

Postup vytvo ení sít  na aktivní stránku nebo arch:

1 V nabídce palety Vodítka vyberte Vytvo it m í"ku.

Ovládací prvky mo!nosti Vytvo it m í!ku

2 V oblasti Linky ozna te Vodorovné a/nebo Svislé.
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3 Chcete-li, aby vodítka za ínala na ur itém míst , nap íklad mezi okraji, ozna te pole Od
a/nebo Do a poté zadejte vzdálenost od hran stránky pro za átek a konec vodítek.

4 Pro vytvo ení pravideln  rozmíst n!ch vodítek vyberte Po et a zadejte po et vodítek, která
chcete v poli mít. Pro vytvo ení vodítek, mezi kter!mi je specifická vzdálenost, zvolte Krok
a do pole zadejte vzdálenost.

5 Ovládací prvky Druh, Oblast, Barva, M  ítko zobrazení a Zamknuto pou!ijte podobn ,
jako v dialogu Vlastnosti vodítka (viz "Vytvo ení vodítek v dopl ku Guide Manager Pro").

6 Klepnutím na Náhled uvidíte sí  na obrazovce. Poté klepn te na OK.

Vytvo ení  ádk  a sloupc 

Guide Manager Pro umo! uje vytvo it pravideln  rozmíst né  ádky a sloupce vodítek s
odsazením. Postup vytvo ení  ádk  a sloupc  vodítek na aktivní stránce nebo aktivním
archu:

1 V nabídce palety Vodítka vyberte Vytvo it  ádky a sloupce.

Dialog Vytvo it  ádky a sloupce

2 Do pole  ádky zadejte po et vodorovn!ch  ádk . Chcete-li vytvo it mezeru mezi  ádky,
zadejte hodnotu do pole Odsazení.

3 Do pole Sloupce zadejte po et svisl!ch sloupc . Chcete-li vytvo it mezeru mezi sloupci,
zadejte hodnotu do pole Odsazení.

4 Chcete-li vytvo it vodítka uvnit  p edloh stránek, klepn te na Okraje. Jinak ponechte
zvolené Ohrani ení stránky.

5 Ovládací prvky Druh, Oblast, Barva, M  ítko zobrazení a Zamknuto pou!ijte podobn ,
jako v dialogu Vlastnosti vodítka (viz "Vytvo ení vodítek v dopl ku Guide Manager Pro").

6 Klepnutím na Náhled uvidíte vodítka na obrazovce. Poté klepn te na OK.
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Vytvo ení vodítek spadávky a bezpe nostních vodítek

Pokud pot ebujete vytvo it vodítka spadávky a bezpe nostní vodítka, m !ete je p idat pomocí
dopl ku Guide Manager Pro, místo abyste upravovali velikost stránky nebo kreslili svá
vlastní vodítka.

Zde jsou  ervená vodítka spadávky umíst na 9 bod  vn  stránky a zelená bezpe nostní vodítka
umíst ná 9 bod  uvnit  stránky.

Postup vytvo ení vodítek spadávky a bezpe nostních vodítek na aktivní stránce:

1 V nabídce palety Vodítka vyberte Vytvo it vodítka spadávky a bezpe nostní vodítka.

2 Pro vodítka spadávky vyberte Spadávka a zadáním hodnoty do pole Odsazení ur ete, jak
daleko mimo stránku se vodítka umístí. Poté vyberte mo!nost z nabídky Barva.

3 Pro bezpe nostní vodítka vyberte Bezpe nostní a zadáním hodnoty do pole Odsazení
ur ete, jak daleko do stránky se vodítka umístí. Poté vyberte mo!nost z nabídky Barva.

4 Ovládací prvky M  ítko zobrazení  a Zamknuto pou!ijte podobn  jako v dialogu Vlastnosti
vodítka (viz "Vytvo ení vodítek v dopl ku Guide Manager Pro").

5 Chcete-li aplikovat vodítka spadávky a bezpe nostní vodítka na více stránek, pou!ijte
ovládací prvky Rozsah pokrytí.
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Vodítka spadávky a bezpe nostní vodítka m !ete p idat na p edlohy stránky a na stránky sestavy.

6 Klepnutím na Náhled uvidíte vodítka na obrazovce. Poté klepn te na OK.

Dopln k HTML Text Import

Dopln k HTML Text Import m !ete pou!ít pro import HTML textu do sestavy pro tisk nebo
pro web a pro konvertování formátování HTML textu na formátování QuarkXPress.

Postup importu HTML textu:

1 Vyberte ráme ek.

2 Zvolte Soubor > Import. Otev e se dialogové okno Import.

3 Vyberte soubor HTML textu, kter! chcete importovat.

4 QuarkXPress se automaticky pokusí ur it kódování souboru HTML. Pokud víte, !e kódování
souboru se li"í od mo!nosti zobrazené v rozevírací nabídce Kódování, vyberte správnou
mo!nost.

5 Klepn te na Otev ít.

Pro importování HTML textu jako prostého textu, kdy jsou zna ky HTML ponechány
neinterpretované, stiskn te p i klepnutí na Otev ít klávesu Command / Ctrl.

Dopln k Item Find/Change (Hledat/Nahradit objekt)

Tento dopln k p idá do programu QuarkXPress paletu Hledat/Nahradit objekt (Upravit >
Hledat/Nahradit objekt). Z této palety m !ete provád t operace hledání a nahrazení v
textov!ch ráme cích, obrázkov!ch ráme cích, ráme cích bez obsahu, linkách a textov!ch
cestách. M !ete najít a nahradit atributy t!kající se nap íklad umíst ní, tvaru, barvy, krytí,
stylu rámu, m  ítka obrázku, po tu sloupc  a tak podobn .
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Paleta Hledat/Nahradit objekt

Funkce Hledat/Nahradit objekt nepodporuje tabulky.

Paleta Hledat/Nahradit objekt funguje následujícím zp sobem:

• Karty podél horní hrany palety p edstavují typy atribut , které m !ete hledat: Ráme ek,
Barva ráme ku, Rám, Linka, Obrázek, Text a Vr"en! stín. Atributy v jednotliv!ch sekcích
odpovídají dialogu Zm nit (nabídka Objekt) pro dan! typ objektu.

• Ka!dá sekce obsahuje dv  strany: Hledat a Zam nit za. Hledané atributy ozna te na stran 
Hledat a poté na stran  Zam nit za ozna te atributy, které chcete zam nit. Sou asn  m !ete
hledat atributy z n kolika sekcí.

• Nabídka palety umo! uje vlo!it zvolené atributy objektu na stranu palety Hledat. Mo!nosti
ve v"ech sekcích palety Hledat/Nahradit objekt m !ete specifikovat zvolením Získat
v!echny atributy nebo dokon it postupn  jednotlivé sekce zvolením Získat atributy
panelu. Funkce Smazat v!echny atributy a Smazat v!echny atributy pou!ijte pro smazání
sekcí.

• Sekce Souhrn sumarizuje nastavení ve v"ech sekcích.

• Za"krtávací polí ka na spodní stran  palety umo! ují omezit hledání na ur ité typy objekt .
Pro vyhledání a nahrazení v"ech typ  objekt  ponechte v"echny tyto mo!nosti neozna ené.

• Klepnete-li na Hledat dal!í, funkce Hledat/Nahradit objekt prohledá celou sestavu od
za átku do konce. Chcete-li omezit hledání na aktivní arch, stiskn te Option / Alt+ klepn te
na tla ítko Hledat dal!í.
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Dopln k Item Styles (Styly objektu)

Styly objektu umo! ují ukládat sadu vlastností objektu — v etn  barvy, stylu rámu, "í ky
linky, m  ítka obrázku a odsazení textu — do pojmenovan!ch styl , které m !ete aplikovat
z odpovídající palety.

Dopln k Item Styles p idá paletu Styly objektu (Okno > Styly objektu), dialog Upravit
styly objektu (Upravit > Styly objektu) a dialog Pou"ití styl  objektu (Slu"by > Pou"ití
styl  objektu).

Styly objektu neovlivní zamknuté vlastnosti objekt  (poloha, textov!  et z nebo obrázek).
Pokud nap íklad aplikujete styl objektu na objekt, jeho! poloha je zamknutá (Objekt >
Zamknout > Poloha), objekt nebude p esunut podle !ádné hodnoty X, Y specifikované
ve stylu objektu. Je-li zvolen objekt, zobrazí se jeho název Stylu objektu se znakem plus
vedle názvu.

Nepou!ívejte Styly objektu spole n  s funkcemi Sdílen! obsah a Composition Zones.

Styly objektu nepodporují tabulky.

Pou!ití palety Styly objektu

Chcete-li na v"echny ozna ené objekty aplikovat styl objektu, klepn te na název stylu

objektu v palet  Styly objektu. Tla ítka Nov!  a Odstranit  umo! ují p idat a odstranit

styly objektu. Tla ítko Aktualizovat  umo! uje aktualizovat definici stylu objektu podle
místních zm n v pou!itém stylu objektu.

Styl objektu na zvolené objekty m !ete aplikovat rovn ! zvolením názvu stylu objektu v
podnabídce Styl > Styly objektu.

Pou!ití palety Styly objektu

PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1 | 441

DOPL KY



Chcete-li aplikovat styl objektu, vyberte cílov! objekt a poté klepn te na název stylu objektu
v palet  Styly objektu. M !ete rovn ! stisknout klávesov! p íkaz zobrazen! napravo od
názvu stylu objektu.

Styl objektu aplikovan! na zvolen! objekt (pokud takov! je) se zobrazí v palet  Styly
objektu tu n . Pokud je vedle názvu znak +, objekt pou!ívá místní formátování, které se
li"í od formátování definovaného ve stylu objektu. Chcete-li odstranit místní formátování
z objektu, vyberte objekt, klepn te na Beze stylu v horní  ásti palety Styly objektu a poté
znovu klepn te na název stylu objektu. Místní formátování m !ete odstranit rovn !
stisknutím Option+ klepnutím / Alt+ klepnutím na název stylu objektu.

Pro vytvo ení, upravení, duplikování, odstran ní, importování nebo exportování styl 
objektu pou!ijte dialog Styly objektu (Upravit > Styly objektu). Styl objektu m !ete
upravit rovn ! stisknutím Option+ klepnutím / Alt+ klepnutím na název stylu objektu v
palet  Styly objektu nebo zvolením stylu objektu a vybráním mo!nosti Upravit v nabídce
palety Styly objektu.

Viz rovn ! "Vytvo ení Styl  objektu" a "Kontrola pou"ití styl  objektu".

Vytvo ení Styl  objektu

Styl objektu m !ete zalo!it na formátovaném objektu nebo jej m !ete vytvo it zcela od
za átku. Postup vytvo ení Stylu objektu:

1 Pro zahájení s formátovan!m objektem jej vyberte. Chcete-li za ít "od nuly", zajist te, aby
nebyl vybrán !ádn! objekt.

2 V palet  Styly objektu klepn te na tla ítko Nov! . M !ete rovn ! zvolit Nov! v nabídce
palety nebo zvolit Upravit > Styl objektu a poté v dialogu klepnout na Nov!.

Dialogové okno Upravit styl objektu

3 Na kart  Obecné zadejte popisn! název do pole Název.
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4 Chcete-li definovat klávesovou zkratku, zadejte ji do pole Klávesová zkratka. V Mac OS
m !ete pou!ít libovolnou kombinaci kláves Command, Option, Control a Shift s  íslicemi
na  íselné klávesnici nebo funk ními klávesami. Ve Windows m !ete pou!ít libovolnou
kombinaci kláves Control a Alt s  íslicemi na  íselné klávesnici nebo libovolnou kombinaci
kláves Control, Alt a Shift s funk ními klávesami.

Rozhodnete-li se pou!ít funk ní klávesy, potla íte odpovídající klávesové p íkazy programu
QuarkXPress a klávesové p íkazy na úrovni systému.

5 Chcete-li za základ stylu objektu vzít jin! styl objektu, vyberte mo!nost v rozevírací nabídce
Podle.

6 Pokud za nete se zvolen!m objektem, prohlédn te si vlastnosti zobrazené v oblasti Popis
nebo klepn te na karty pro zobrazení jejich nastavení.

7 Chcete-li provést zm ny ve stylu objektu, klepn te nejd íve na kartu a poté:

• Ozna te Pou"ít pro p idání vlastností z karty do stylu objektu. Poté ozna te jednotlivé
atributy, které chcete p idat, a podle pot eby je upravte.

• Zru"te ozna ení Pou"ít, nechcete-li p idat !ádné atributy z celé karty.

• Zru"te ozna ení jednotliv!ch atribut , pokud je chcete ze stylu objektu odebrat.

Kontrola pou!ití styl  objektu

Chcete-li vid t, kde jsou pou!ity Styly objektu a kde jsou pou!ity s místními úpravami,
vyberte v palet  nabídky Styly objektu polo!ku Pou"ití. V dialogu Pou"ití styl  objektu
se zobrazí v"echny Styly objektu spolu s  íslem stránky a jeho stavem.

Dialog Pou!ití styl  objektu

Mo!nosti v dialogu Pou"ití styl  objektu fungují takto:

• Pro p echod k objektu, kter! pou!ívá styl objektu, na n j klepn te ve sloupci Název a poté
klepn te na Ukázat.

• Je-li zvolen! objekt s ozna ením Zm n no, jsou u n j pou!ita místní nastavení. Klepnutím
na Aktualizovat zru"íte v"echna místní nastavení.

• Obsahují-li va"e styly objekt  chyby, klepn te na Ukázat chyby.
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Dopln k OPI

Dopln k OPI poskytuje roz"í ení pro funkce OPI (Open Prepress Interface), které jsou
vestav ny do programu QuarkXPress.

S pomocí OPI v programu QuarkXPress manipulujete s obrázky v nízkém rozli"ení, které
jsou teprve p i v!stupu p edtiskov!m za ízením nebo OPI serverem nahrazeny verzemi ve
vysokém rozli"ení. OPI vy!aduje sestavu, která bude odeslána na v!stup do p edtiskového
za ízení, nebo server, kter! umí interpretovat komentá e OPI a kter! má p ístup k verzím
obrázk  nastaven!ch pro OPI ve vysokém rozli"ení.

Nastavení importovaného obrázku pro v!m nu OPI

Funkci OPI m !ete povolit postupn  pro jednotlivé obrázky p i importu obrázku, kdy!
upravujete importovan! obrázek nebo kdy! pou!ijete kartu OPI v dialogovém okn  Pou"ití
(nabídka Slu"by):

• P i importování obrázku (Soubor > Importovat obrázek) ozna te Pou"ít OPI, abyste pro
obrázek povolili náhradu OPI.

• Vyberte obrázek, kter! ji! byl importován do sestavy, a vyberte Objekt > Zm nit a klepn te
na kartu OPI. Ozna ením Pou"ít OPI povolte pro obrázek náhradu OPI.

• Pro zobrazení v"ech obrázk  v sestav  zvolte kartu Slu"by > Pou"ití > OPI. Je-li u obrázku
zna ka ve sloupci OPI, bude tento obrázek nastaven pro v!m nu.

Je d le!ité, abyste p i práci s obrázky nep ejmenovali obrázkové soubory, které budou
vym n ny pomocí OPI.

Aktivace OPI pro sestavu

Pokud se sestava pro tisk obsahující komentá e OPI dostane do fáze kone ného v!stupu,
musíte zkontrolovat, !e je OPI aktivní, aby QuarkXPress zapsal komentá e OPI do
v!stupního proudu. P esto!e budou v"echny odpovídající obrázky nastaveny pro OPI,
QuarkXPress nezapí"e komentá e OPI, dokud není OPI pro sestavu aktivní. Av"ak v prost edí
proxy souboru, kde proxy soubor sám obsahuje informaci OPI a nespoléhá na na"e
komentá e, OPI aktivní b!t nemusí.

Povolení OPI pro sestavu:

1 Zvolte Soubor > Tisk. Zobrazí se dialogové okno Tisk.

2 Klepnutím na OPI otev ete sekci OPI.

3 Ozna te OPI aktivní.

4 Klepn te na Tisk.

Je-li ozna eno OPI aktivní, QuarkXPress zapí"e OPI komentá e pro v"echny obrázky v
sestav . Av"ak pouze obrázky, které jsou nastaveny pomocí jedné z metod popsan!ch v
"Nastavení importovaného obrázku pro v!m nu OPI", budou vym n ny za verzi ve vysokém
rozli"ení.
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Vytvo ení komentá   OPI pro tisk, EPS a PDF

Dopln k OPI p idá sekci OPI k dialog m Tisk, EPS a Export PDF. Tuto sekci m !ete pou!ít
pro nastavení, zda pro úsp "nou substituci OPI je nutné p idat dodate né informace do
PostScriptového proudu.

Dopln k PDF Filter

Dopln k PDF Filter m !ete pou!ít pro dv  operace:

• Ulo!it stránku nebo rozsah stránek ze sestavy QuarkXPress do souboru PDF (Portable
Document Format). Dal"í informace, viz "Exportování sestavy do formátu PDF".

• Importovat stránku souboru PDF do obrázkového ráme ku. Dal"í informace, viz "Import
souboru PDF do obrázkového ráme ku."

Import souboru PDF do obrázkového ráme ku

Postup importu souboru PDF do aktivního obrázkového ráme ku:

1 Zvolte Soubor > Importovat obrázek.

• Ráme ek  ezání:  Pou!ívá velikost stránky po o íznutí. Tato mo!nost nezahrnuje pasovací
zna ky a není ovlivn na spadávkou nastavenou p i vytvá ení PDF.

• Ráme ek o íznutí: Pou!ívá velikost stránky plus prostor pro specifikovanou spadávku a
prostor vyhrazen! pro pasovací zna ky. Ráme ek o íznutí se rovná velikosti prostoru
sestavy z dopl ku PDF Boxer.

• Ráme ek spadávky: Pou!ije velikost stránky plus prostor pro spadávku.

• Ráme ek média: Pou!ije velikost stránky bez prostoru pro spadávku nebo pro pasovací
zna ky.

2 Klepn te na Otev ít.

Zobrazí se náhled stránky PDF v barevné hloubce specifikované v rozevírací nabídce Barevn!
TIFF v sekci Zobrazení dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit).

Chcete-li v dialogu Importovat obrázek zobrazit náhled jiné stránky, ozna te za"krtávací
polí ko Náhled a poté zadejte  íslo stránky do pole Stránka PDF.

Pro zji"t ní, která stránka souboru PDF byla importována do sestavy, otev ete sekci Obrázky
dialogu Pou"ití (nabídka Slu"by) a zvolte Dal!í informace.
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Dopln k Scale

Dopln k Scale vám umo! uje rychle m nit m  ítko sestav, objekt , skupin a obsahu
QuarkXPressu podobn!m zp sobem, jak!m umo! ují zm nu m  ítka kreslicí programy. V
dialogovém okn  Nastavení m  ítka  m !ete ur it, co bude zm n no — text, rámy, odsazení,
"í ky linek a podobn .

Dopln k Scale do programu QuarkXPress p idá následující polo!ky:

• Objekt > M  ítko - umo! uje ur it novou "í ku, novou v!"ku nebo ob  nové hodnoty pro
zvolen! objekt, objekty nebo skupinu.

• Okno > M  ítko zobrazí paletu M  ítko, která poskytuje stejné ovládací prvky jako p íkaz
M  ítko . Krom  toho paleta M  ítko  umo!ní zm nit m  ítko celé sestavy. Zvolíte-li v nabídce
palety polo!ky Zv t!it velikost nebo Zmen!it velikost, m !ete zm nit velikost zvoleného
objektu, objekt , skupiny nebo sestavy o 5%.

Dialogové okno M  ítko a paleta M  ítko

Dialogové okno M  ítko i paleta M  ítko poskytují tyto funkce:

• M  ítko m !ete m nit v procentním pom ru aktuální velikosti objekt  (procenta) nebo
zadáním nov!ch rozm r  (v aktuálních jednotkách). Nejd íve v nabídkách napravo od polí
#í ka a V!!ka zvolte Procenta nebo Jednotky a do polí zadejte po!adované hodnoty.

• Chcete-li zm nit m  ítko se zachováním proporcí, klepn te na tla ítko Omezit . Pokud
omezíte zm nu m  ítka, mo!nost V!!ka nebude dostupná a m  ítko objekt  bude zm n no
rovnom rn  svisle a vodorovn  podle hodnoty v poli #í ka.

• Zobrazí se P vodní a Zm n né rozm ry ohrani ujících ráme k  objektu nebo skupiny (v
aktuálních m rn!ch jednotkách). Tyto hodnoty jsou aktualizovány p i ka!dé zm n  hodnot
v polích #í ka nebo V!!ka.

• Chcete-li zm nit nastavení m  ítek, klepn te v dialogovém okn  M  ítko  na tla ítko Nastavení
nebo v nabídce palety M  ítko zvolte Nastavení m  ítka. Otev e se dialogové okno
Nastavení m  ítka. Jednotlivé ovládací prvky ur ují, zda bude ur it! objekt nebo atribut
zm n n nebo ne.
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Dialogové okno Nastavení m  ítka

V palet  M  ítko m !ete ozna it polo!ku Sestava, aby do"lo ke zm n  m  ítka celé sestavy a
v"ech v ní obsa!en!ch polo!ek.

Dopln k Scale umo! uje zm nit velikost objektu tak, !e je men"í nebo v t"í, ne! program
QuarkXPress dovoluje. Takov!to objekt se vytiskne správn , ale pokud se jej pokusíte upravit
nástroji nebo p íkazy programu QuarkXPress, zobrazí se chybová zpráva.

Dopln k Scale není ur en pro práci se v"emi objekty synchronizovan!mi v palet  Sdílen!
obsah (Okno > Sdílen! obsah). Ve v!skytech sdíleného objektu se dopl kem Scale ovlivní
pouze "í ka a v!"ka. Dále rovn ! nem  te m  ítko cel!ch sestav, které obsahují
Composition Zones.

M  ítko oto en!ch objekt  se m ní podle jejich p vodní geometrie. Pokud nap íklad zm níte
m  ítko pouze "í ky  tvercového ráme ku, kter! byl oto en o 45 stup  , bude vytvo en oto en!
obdélník (namísto vámi z ejm  po!adovaného "ir"ího koso tverce).

Dopln k Scissors (N !ky)

Dopln k Scissors p idá nástroj N "ky do palety Nástroje. Nástroj N "ky m !ete pou!ít pro
rozd lení obrysu ráme ku,  ím! dojde k jeho p evedení na linku, nebo pro rozd lení linky
 i textové cesty na dv .

Je-li na ten dopln k Scissors, v palet  Nástroje programu QuarkXPress se zobrazí nástroj
N "ky. Postup pou!ití nástroje N "ky:

1 Zvolte nástroj N "ky .

• Rozd len! obrázkov! ráme ek je p eveden na Bézierovu linku. D sledkem toho je, !e obsah
po rozd lení ráme ku není zachován.

• Rozd len! textov! ráme ek je p eveden na textovou cestu.
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• Rozd lená textová cesta je p evedena na dv  z et zené textové cesty.

2 Vyberte nástroj Zvolit bod . Klepn te na bod a posu te jej podle pot eby.

Dopln k Script

Je-li na ten dopln k Script, je v panelu nabídek programu QuarkXPress k dispozici nabídka

Skripty . Z této nabídky m !ete spustit libovoln! skript AppleScript ze slo!ky "Scripts" v
adresá i aplikace QuarkXPress. Dopln k Script prost ednictvím této nabídky zp ístup uje
sadu skript  AppleScript. Své vlastní skripty AppleScript m !ete do nabídky p idat jejich
vlo!ením do slo!ky "Scripts".

Chcete-li pou!ívat dopln k Script, vyberte skript v nabídce Skripty  a skript se spustí.
V!chozí skripty jsou organizovány do podnabídek.

Upozor ujeme, !e i kdy! tyto skripty jsou p ipraveny tak, aby je bylo mo!né pou!ívat v
nejr zn j"ích pracovních postupech, ur itá nastavení ve va"em pracovním procesu mohou
zp sobit, !e nebudou pracovat správn . Z toho d vodu doporu ujeme, abyste p ed jejich
spu"t ním ulo!ili své sestavy.

Dopln k Script je ur en pouze pro systém Mac OS.

Dopln k Script musí b!t na ten d íve, ne! m !ete spou"t t skripty AppleScript ovliv ující
QuarkXPress, bez ohledu na to, zda jsou skripty spou"t ny z programu QuarkXPress nebo
z jiného místa (nap íklad pracovní plochy).

Mezi dal"í vy!adované komponenty pat í:

• Standard Additions Scripting Addition

• AppleScript Extension

Podnabídka Nástroje ráme k 

Toto téma popisuje skripty AppleScript dostupné prost ednictvím podnabídky Nástroje

ráme k  nabídky Skripty , kdy! je nainstalován dopln k Script.

• Mo!nost P idat o ezové zna ky pou!ijte pro umíst ní o ezov!ch zna ek okolo zvoleného
ráme ku.

• Mo!nost #títek pou!ijte pro vytvo ení "títku (textov! ráme ek) do levého horního rohu
zvoleného ráme ku; text zadejte p ímo do "títku.

• Mo!nost Ráme ek záhlaví pou!ijte pro vytvo ení ráme ku záhlaví (textov! ráme ek) pod
zvolen! ráme ek.

• Mo!nost Zm nit velikost od st edu  pou!ijte pro zm nu velikosti ráme ku od st edu ráme ku
místo od jeho okraj  (sou adnice 0,0).
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Podnabídka Sí 

Toto téma popisuje skripty AppleScript dostupné prost ednictvím podnabídky Sí  nabídky

Skripty , kdy! je nainstalován dopln k Script.

Mo!nost Rozd lením ráme ku vytvo te sí  ráme k  na základ  rozm r  zvoleného ráme ku.

Podnabídka Obrázky

Toto téma popisuje skripty AppleScript dostupné prost ednictvím podnabídky Obrázky

nabídky Skripty , kdy! je nainstalován dopln k Script.

• Mo!nost Obsah do souboru PICT pou!ijte pro ulo!ení náhledu PICT zvoleného obrázku
do souboru.

• Mo!nost Kopírovat do slo"ky pou!ijte pro ulo!ení kopie obrázku ze zvoleného obrázkového
ráme ku do ur ené slo!ky.

• Mo!nost Slo". zvol. obr. rám. pou!ijte pro importování obrázkov!ch soubor  z ur ené
slo!ky do zvolen!ch obrázkov!ch ráme k . Obrázky jsou importovány v abecedním po adí.

Podnabídka Obrázkov! ráme ek

Toto téma popisuje skripty AppleScript dostupné prost ednictvím podnabídky Obrázkov!

ráme ek nabídky Skripty , kdy! je nainstalován dopln k Script.

• Mo!nost O ezové zna ky a název  pou!ijte pro umíst ní o ezov!ch zna ek okolo aktivního
obrázkového ráme ku a poté zadejte název obrázkového souboru do textového ráme ku
pod obrázkov!m ráme kem.

• Mo!nost Umístit název pou!ijte pro zadání názvu obrázku do textového ráme ku pod
obrázkov!m ráme kem, kter! obsahuje obrázek.

• Mo!nost V!echna pozadí prázdná pou!ijte pro zm nu barvy pozadí v"ech obrázkov!ch
ráme k  v sestav  na $ádná.

• Mo!nost Nast. v!echna pozadí pou!ijte pro zm nu pozadí v"ech obrázkov!ch ráme k  v
sestav  na specifikovanou barvu.

Podnabídka Tisk

Toto téma popisuje skripty AppleScript dostupné prost ednictvím podnabídky Tisk nabídky

Skripty , kdy! je nainstalován dopln k Script.

• Zvolením V!m na obrázku OPI umo!níte v!m nu OPI pro vybrané obrázkové ráme ky.
Tento skript vy!aduje, aby byl na ten dopln k OPI.

• Mo!ností Nem nit obrázek OPI vypnete v!m nu OPI pro zvolené obrázkové ráme ky.
Tento skript vy!aduje, aby byl na ten dopln k OPI.
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Podnabídka Ulo!it

Toto téma popisuje skripty AppleScript dostupné prost ednictvím podnabídky Ulo"it

nabídky Skripty , kdy! je nainstalován dopln k Script.

Mo!nost Ka"dou stránku do EPS pou!ijte pro ulo!ení ka!dé stránky sestavy do
samostatného souboru EPS s barevn!m náhledem TIFF.

• Chcete-li ulo!it stránky aktivní sestavy jako soubory EPS, klepn te na Aktivní.

• Chcete-li ulo!it stránky sestavy v jiném projektu, klepn te na Zvolit pro zobrazení dialogu
Zvolit soubor, vyhledejte cílov! projekt a klepn te na Zvolit. Skript ulo!í stránky libovolné
sestavy, která byla aktivní p i posledním ulo!ení projektu.

Podnabídka Speciální

Toto téma popisuje skripty AppleScript dostupné prost ednictvím podnabídky Speciální

nabídky Skripty , kdy! je nainstalován dopln k Script.

• Mo!ností P esunout do slo"ky skript  zkopírujete nebo p esunete zvolen! skript AppleScript
do vybrané slo!ky ve slo!ce "Scripts".

• Mo!ností Otev ít Apple Events Scripting PDF otev ete soubor "A Guide to Apple Events
Scripting.pdf". Tento soubor PDF obsahuje podrobné informace o psaní skript  AppleScript
pro QuarkXPress.

• Mo!nost Otev ít slo"ku QuarkXPress pou!ijte pro otev ení specifikovan!ch slo!ek v
adresá i QuarkXPress.

Podnabídka Tok textu

Toto téma popisuje skripty AppleScript dostupné prost ednictvím podnabídky Tok textu

nabídky Skripty , kdy! je nainstalován dopln k Script.

• Mo!nost Propojit zvolené textové ráme ky pou!ijte pro propojení zvolen!ch textov!ch
ráme k . Po adí textového  et zu je zalo!eno na po adí textov!ch ráme k .

• Na / Z XPress Tags konvertuje text ve zvoleném ráme ku na kódy "XPress Tags" nebo z
kód  "XPress Tags" na formátovan! text (text je formátován pomocí kód  "XPress Tags").
Tento skript vy!aduje, aby byl na ten dopln k "XPress Tags".

• Rozpojit zvolené ráme ky p eru"í propojení mezi textov!mi ráme ky, p i em! zachová
polohu textu v textovém  et zu.

Podnabídka Tabulky

Toto téma popisuje skripty AppleScript dostupné prost ednictvím podnabídky Tabulky

nabídky Skripty , kdy! je nainstalován dopln k Script.

• Pomocí mo!nosti Barva  ádku nebo sloupce pou!ijte ur enou barvu nebo sytost na ka!d!
druh!  ádek nebo sloupec tabulky.

450 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

DOPL KY



Podnabídka Typografie

Toto téma popisuje skripty AppleScript dostupné prost ednictvím podnabídky Typografie

nabídky Skripty , kdy! je nainstalován dopln k Script.

• Mo!nost Sí  ú a í +1 bod zv t"í velikost sít  ú a í (mezeru mezi linkami sít ) o 1 bod.

• Mo!nost Sí  ú a í -1 bod zmen"í velikost sít  ú a í (mezeru mezi linkami sít ) o 1 bod.

• Mo!nost #í ka sloupc  a mezery mezi nimi pou!ijte pro nastavení "í ky sloupc  a mezery
mezi nimi pro zvolen! ráme ek.

• Mo!nost Vytvo it zlomek pou!ijte pro zkonvertování v"ech v!skyt   ísel na obou stranách
zlomkové  áry (nap íklad 1/2) na formátované zlomky.

• Mo!nost Nastavit odsazení textu pou!ijte pro nastavení hodnot odsazení textu po v"ech
stranách zvoleného textového ráme ku.

Dopln k Shape of Things (Tvar objekt )

Dopln k Shape of Things p idá do programu QuarkXPress nástroj Hv zda. Tento nástroj
m !ete pou!ít pro rychlé a snadné vytvo ení ráme k  ve tvaru hv zdy.

Pou!ití nástroje Hv zda

Obrázkov! ráme ek ve tvaru hv zdy m !ete vytvo it dv ma zp soby.

1 Zvolte nástroj Hv zda  a poté klepn te my"í na plochu a zatáhn te.

2 Zvolte nástroj Hv zda a umíst te k í!ov! ukazatel  na místo, kde chcete mít ráme ek
ve tvaru hv zdy, a jednou klepn te. Po zobrazení dialogu Hv zda zadejte hodnoty do
následujících polí a nakonec klepn te na OK:

• #í ka hv zdy

• V!!ka hv zdy

• Po et vrchol 

• Hloubka vrcholu: Zadejte po!adovanou vzdálenost od "pi ky vrcholu k základn  hv zdy
v procentech.

• Náhodné vrcholy: Zadejte hodnotu v rozsahu 0 a! 100, kde 0 znamená !ádné náhodné
umis ování a 100 úpln  náhodné umis ování.

Dopln k Super Step and Repeat (Super rozmno!it)

Dopln k Super Step and Repeat poskytuje programu QuarkXPress univerzáln  pou!itelnou
funkci Super rozmno"it. Funkci Super rozmno!it m !ete pou!ít pro transformaci objekt 
p i jejich duplikování. M !ete m nit m  ítko, otá et a zkosit objekty.
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Pou!ití funkce Super rozmno!it

Funkci Super rozmno!it pou!ijte pro rychlé a snadné duplikování objekt  a jejich sou asné
otá ení, zm nu m  ítka nebo zkosení. Pou!ití funkce Super rozmno!it:

1 Vyberte obrázkov! ráme ek, textov! ráme ek, textovou cestu nebo linku.

• Chcete-li specifikovat po et duplikát  objektu, zadejte do pole Po et kopií hodnotu od 1
do 100.

• Pro ur ení vodorovného posuvu kopie relativn  k originálnímu objektu zadejte hodnotu
do pole Posuv rovn . Záporná hodnota umístí kopie nalevo od originálu; kladná hodnota
umístí kopie napravo od n j.

• Pro ur ení svislého posuvu kopie relativn  k originálnímu objektu zadejte hodnotu do pole
Posuv svisle. Záporná hodnota umístí kopie nad originál; kladná hodnota umístí kopie
pod n j.

• Pro oto ení ka!dého duplikovaného objektu zadejte hodnotu oto ení jednotlivého objektu
do pole Úhel (ve stupních). Pokud nap íklad zadáte 10, bude první duplikovan! objekt
oto en o 10 stup   relativn  k originálnímu objektu; druh! duplikát bude oto en o 20 stup  
relativn  k originálnímu objektu a tak dále. Oto ení probíhá proti sm ru chodu hodinov!ch
ru i ek relativn  k originálnímu objektu.

• Chcete-li ur it tlou" ku posledního duplikovaného rámu (u obrázkového nebo textového
ráme ku) nebo poslední duplikované linky (u textové cesty nebo linky), zadejte hodnotu
v bodech do pole #í ka konc. rámu/linky nebo #í ka konc. linky.

• P i duplikování ráme ku nebo linky zadejte hodnotu od 0% do 100% do pole Sytost konc.
ráme ku nebo Sytost konc. linky pro ur ení sytosti barvy pozadí v posledním
duplikovaném ráme ku nebo sytost barvy linky poslední duplikované textové cesty nebo
linky.

• P i duplikování ráme ku, kter! má prolnuté pozadí, je povoleno pole Sytost konc. ráme ku
2. Zadáním hodnoty v rozsahu 0% a! 100% do pole Sytost konc. ráme ku 2 ur ete sytost
druhé barvy prolnutého pozadí v posledním duplikovaném ráme ku.

• Chcete-li ur it m  ítko posledního duplikovaného obrázkového ráme ku, textového ráme ku,
textové cesty nebo linky, zadejte hodnotu v rozsahu 1% a! 1000% do pole M  ítko konc.
objektu nebo M  ítko konc. linky.

• Chcete-li duplikovan! ráme ek zkosit, zadejte hodnotu v rozsahu 75° a! –75° do pole
Zkosení konc. objektu a ur ete zkosení nebo náklon posledního duplikovaného ráme ku.

• Chcete-li zm nit obsah obrázkového ráme ku, textového ráme ku nebo textové cesty, aby
se obsah ve"el do velikosti upravené zm nou m  ítka, ozna te M nit m  ítko obsahu.

• Chcete-li ur it bod, kolem kterého se bude provád t otá ení nebo zm na m  ítka objektu,
vyberte mo!nost v rozevírací nabídce Vzta"n! bod transformace. Upozor ujeme, !e
Zvolen! bod je v rozevírací nabídce Vzta"n! bod transformace nabízen jen v p ípad , !e
je zvolen bod na Bézierov  objektu.

2 Klepn te na OK.

452 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

DOPL KY



Dopln k Table Import (Import tabulky)

Dopln k Table Import m !ete pou!ít pro vytvo ení tabulky v programu QuarkXPress ze
zdrojového souboru Microsoft Excel a m !ete rovn ! aktualizovat data tabulky v programu
QuarkXPress, pokud se soubor Excel zm ní. Tento dopln k m !ete pou!ít rovn ! pro import
a aktualizaci graf  a obrázk  ze souboru Microsoft Excel.

Je-li dopln k Table Import aktivní nebo na ten!, zobrazí se v rozhraní programu QuarkXPress
tyto polo!ky:

• Do dialogu Vlastnosti tabulky je p idáno za"krtávací polí ko Propojit na externí data.

• Do dialogu Pou"ití je p idána karta Tabulky.

• Do dialogu Importovat obrázek je vlo!ena karta Vlo"it graf. Zobrazí se v ní v"echny grafy
umíst né v se"itu.

Type Tricks

Dopln k Type Tricks p idává následující typografické pom cky: Vytvo it zlomek, Vytvo it
cenu, Mezislovní prostrkání, Kontrola  ádku a Vlastní podtr!ení.

Vytvo ení zlomku

P íkaz Vytvo it zlomek (Styl >  ez) umo! uje automaticky formátovat zlomky. Tento p íkaz
bude aktivní, pokud je zvolen zlomek nebo pokud je kurzor umíst n za znak (a je s ním
na stejném  ádku), kter! vytvá í zlomek. P íklady zlomk , které je mo!né formátovat, jsou:
11/42, 131/416 a 11/4x.

Chcete-li konvertovat znaky na zlomek, ozna te znaky a zvolte Styl >  ez > Vytvo it zlomek .

Znaky ve zlomku jsou zkonvertovány pomocí hodnoty pohybu ú a í a formátování
specifikovaného na kart  Zlomek/cena dialogu P edvolby (QuarkXPress/Upravit >
P edvolby > Aplikace > Zlomek/cena).

Vytvo ení ceny

P íkaz Vytvo it cenu (Styl >  ez) umo! uje automaticky formátovat ceny. Tento p íkaz je
dostupn!, pokud je ozna en text, kter! je mo!né naformátovat jako cenu (nap íklad $1.49,
£20.00 nebo a.bc), nebo pokud kurzor p iléhá k libovolnému znaku a je na stejném  ádku.
Cena musí obsahovat desetinnou  árku, která je vyzna ena te kou nebo  árkou. Znaky p ed
a za desetinnou  árkou mohou b!t pouze  íslice nebo písmena.

Chcete-li zkonvertovat znaky na cenu, vyberte znaky, které chcete formátovat, a zvolte
Styl >  ez > Vytvo it cenu.

Pokud pou!ijete funkci Vytvo it cenu, QuarkXPress automaticky aplikuje na znaky za
desetinnou  árkou  ez horní index.
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Vzhled konvertovan!ch zlomk  a cen je ur en hodnotami a volbami zadan!mi do karty
Zlomek/cena dialogu P edvolby ( QuarkXPress /Upravit > P edvolby > Aplikace >
Zlomek/cena).

Mezislovní prostrkání

Funkce Mezislovní prostrkání umo! uje prostrkat pouze mezery mezi slovy. (Hodnoty
prostrkání jsou normáln  pou!ívány mezi znaky i mezi slovy.) K této funkci je p ístup
pouze prost ednictvím klávesov!ch p íkaz .

Mac OS

P íkazHodnota prostrkání

Command+Control+Shift+]Zv t"ení mezery o 0,05 em

Command+Control+Option+Shift+]Zv t"ení mezery o 0,005 em

Command+Control+Shift+[Zmen"ení mezery o 0,05 em

Command+Control+Option+Shift+[Zmen"ení mezery o .005 em

Windows

P íkazHodnota prostrkání

Control+Shift+@Zv t"ení mezery o .05 em

Control+Alt+Shift+@Zv t"ení mezery o 0,005 em

Control+Shift+!Zmen"ení mezery o 0,05 em

Control+Alt+Shift+!Zmen"ení mezery o .005 em

Princip mezislovního prostrkání spo ívá v aplikování manuálního vyrovnání za ka!dou
zvolenou mezeru. Chcete-li odebrat Mezislovní prostrkání, zvolte text a vyberte Slu"by >
Odstranit manuální vyrovnání.

Kontrola  ádku

Pomocí funkce Kontrola  ádku m !ete vyhledat vdovy, sirotky, nesprávn  zarovnané  ádky,
 ádky kon ící d lítkem a situace, kdy do"lo k p ete ení. Funkce Kontrola  ádku (Slu"by >
Kontrola  ádku) prochází dokument a zv!raz uje sporné  ádky.

Chcete-li ur it, co má funkce Kontrola  ádku hledat, otev ete dialog Kritéria hledání
(Slu"by > Kontrola  ádku > Kritéria hledání) a ozna te kategorie ne!ádoucí typografie,
kterou chcete vyhledat.

Pro prohledání celého dokumentu umíst te kurzor kamkoli do textu a zvolte Slu"by >
Kontrola  ádku > První  ádek . Pro prohledání dokumentu od kurzoru do konce dokumentu
umíst te kurzor na místo, odkud chcete za ít hledat, a zvolte Slu"by > Kontrola  ádku >
Dal!í  ádek nebo stiskn te Command+; / Ctrl+;. Pro pokra ování v hledání stiskn te
Command+; / Ctrl+;.

454 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

DOPL KY



Vlastní podtr!ení

Funkce Vlastní podtr!ení umo! uje p izp sobit barvu, sytost, "í ku a odsazení podtr!ení.
Funkce Vlastní podtr!ení se chová jako  ez podtr!ení, ale lze ji lépe p izp sobit pomocí
vlastností podtr!ení.

Styly Vlastní podtr!ení pracují podobn  jako p edlohy stylu. Pro vytvo ení, upravení nebo
odstran ní stylu podtr!ení zvolte Upravit > Styly podtr"ení. Chcete-li aplikovat styl
podtr!ení, vyberte jeho název v podnabídce Styl > Styly podtr"ení.

Pro aplikování vlastního podtr!ení ozna te text, kter! chcete podtrhnout, a vyberte Styl >
Styly podtr"ení > Vlastní. V dialogu Vlastnosti podtr"ení m !ete ur it barvu, sytost, "í ku
a odsazení podtr!ení.

Pro odstran ní vlastního podtr!ení vyberte text a zvolte Styl >  ez > Odstranit vlastní
podtr"ení.

Word 6-2000 Filter

Dopln k Word 6-2000 Filter umo! uje importovat dokumenty z, nebo exportovat dokumenty
do formátu aplikace Word 97/98/2000 (Word 8), Word 2003 a Word 2007 (.docx). M !ete
rovn ! importovat dokumenty z dokument  aplikace Microsoft Word 6.0/95 (Word 6 a
Word 7).

Abyste p ede"li problém m, zru"te v aplikaci Microsoft Word ozna ení pole Povolit rychlé
ukládání (na kart  Ulo"it dialogu Mo"nosti) nebo pou!ijte p íkaz Ulo"it jako pro vytvo ení
kopie souboru dokumentu Word, kter! chcete importovat.

Pro export do formátu .docx vyberte v rozvírací nabídce Formát polo!ku Dokument Word.
Pro export do formátu .doc zvolte Microsoft Word 97/98/2000.

WordPerfect Filter

WordPerfect Filter umo! uje importovat dokumenty ve formátech WordPerfect 3.0 a 3.1
(Mac OS) a WordPerfect 5.x a 6.x (Windows). WordPerfect Filter rovn ! umo! uje ukládat
text ve formátu WordPerfect 6.0.

WordPerfect 3.1 pro Mac OS doká!e  íst dokumenty WordPerfect 6.0 pro Windows, tak!e
není k dispozici mo!nost exportu do formátu WordPerfect 3.1 pro Mac OS.

Dopln k XSLT Export

Dopln k XSLT Export m !ete pou!ít pro generování souboru XSL (Extensible Stylesheet
Language) obsahujícího XSL transformace z obsahu sestavy pro web. Poté m !ete pou!ít
XSLT procesor pro aplikování v!sledku XSL transformací na XML soubor a vytvo it HTML
soubor kompatibilní s XHTML–1.1.
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Dopln k Klonova 

Pomocí dopl ku Klonova  m !ete kopírovat zvolené objekty na stejné místo na jin!ch
stránkách nebo v jiném projektu. M !ete rovn ! kopírovat stránky do samostatného projektu.

P i pou!ití dopl ku Klonova  nejd íve vyberte objekty, které chcete klonovat, nebo chcete-li
klonovat celé stránky, zru"te ozna ení v"ech objekt . Poté vyberte Slu"by > Klonova  pro
zobrazení dialogového okna Klonova .

Dialogové okno Klonova 

V oblasti Zdroj pro klonování m !ete vybrat, co chcete klonovat. Klepnutím na V!b r
provedete klonování zvolen!ch objekt  nebo klepnutím na Stránky provedete klonování
rozsahu stránek (ur eno absolutní pozicí).

V oblasti Cíl klonování m !ete vybrat, kam chcete klonovan! obsah vlo!it. Vyberte mo!nost
v rozvírací nabídce Cíl:

• Sou asná sestava: Zkopíruje zvolené objekty na jiné místo v této sestav .

• Soubor Quarku: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do existujícího projektu
QuarkXPress.

• Nov! projekt: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do nového projektu QuarkXPress.

• Nová sestava: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do nové sestavy v tomto projektu
QuarkXPress.

• Rozd lit na jednotlivé stránky: Z ka!dé kopírované stránky vytvo í soubor
jednostránkového projektu.
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• Rozd lit sestavy do projekt : Z ka!dé sestavy v tomto projektu vytvo í projekt s jednou
sestavou.

• V!echny otev ené sestavy: Zkopíruje zvolené objekty do v"ech sestav v tomto projektu.

• [název sestavy]: Zkopíruje zvolené objekty nebo stránky do této sestavy.

Do pole Na stránku zadejte cílovou stránku.

Pokud klonujete v!b r, pou!ijte pole Kopií pro zadání po tu kopií, které chcete ze zvolen!ch
objekt  vytvo it. Pokud je nap íklad Na stránku nastaveno na 2 a Kopií na 5, vytvo í se
kopie na stránky 2, 3, 4, 5 a 6. Pracujete-li s dvojstránkovou sestavou, umístí se kopie na
ob  stránky archu.

Klonujete-li stránky, ozna te Vytvo it oddíl(y) pro vytvo ení oddíl  v klonovan!ch
stránkách. Poté vyberte:

• Zachovat souvislé: Zachová v"echny kopie stránky v cílové sestav  v jednom oddílu,
p esto!e jsou p vodn  z r zn!ch oddíl .

• Více oddíl : Obsahuje-li vybran! rozsah stránek odd lova e oddíl , budou v kopiích tyto
odd lova e zachovány.

Klonujete-li do nového projektu nebo rozd lujete-li kopie do více projekt , ozna te Kopírovat
p edlohy stylu pro vlo!ení v"ech p edloh stylu ze zdrojové sestavy do nového projektu
nebo projekt . Neozna íte-li toto pole, zkopírují se pouze pou!ité p edlohy styl .

Klonovat není mo!né do sestav, které jsou  leny sestavy App Studio. Dal"í informace najdete
v Pr vodci App Studiem.

Dopln k Galerie obrázk 

S dopl kem Galerie obrázk  m !ete ze slo!ky obrázkov!ch soubor  automaticky vytvo it
galerii obrázk .
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Stránka vytvo ená dopl kem Linkster

Chcete-li pou!ít dopln k Galerie obrázk  v aktivní sestav , zvolte Slu"by > Galerie obrázk .
Zobrazí se dialogové okno Galerie obrázk .

Dialogové okno Galerie obrázk 

Velikosti ráme k , ze kter!ch se galerie vytvo í, m !ete ru n  upravit vlo!ením hodnot do
polí Velikost ráme ku. Poté klepn te na Pevná velikost. (Pokud klepnete na Automatická
velikost, budou hodnoty ze sekce Velikost ráme ku ignorovány.) Do pole Mezera zadejte
po!adovanou vzdálenost mezi obrázky.
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Informace o po tu  ádk  a sloupc , které mají galerii tvo it, zadejte do polí  ádky a sloupce.
Má-li aplikace upravit velikost ráme k  automaticky podle nastaveného po tu  ádk  a sloupc ,
zvolte Automatická velikost.

Pokud klepnete na Automaticky vyplnit stránky s omezením na pevnou velikost,
velikosti ráme k  se nastaví automaticky s ohledem na jejich proporce, p i em! hodnoty v
sekci Velikost ráme ku se pou!ijí jako maximální velikost.

Ozna ením polí ka P idat informaci o obrázku p idáte pod ka!d! obrázkov! ráme ek
textov! ráme ek s informacemi o názvu, rozli"ení, rozm rech v pixelech, barevném prostoru
a formátu obrázkového souboru. Chcete-li informace o obrázkovém souboru omezit pouze
na jeho název, ozna te Jen název. Pro nastavení velikosti písma t chto informací ozna te
Velikost písma (pokud neozna íte toto za"krtávací polí ko, bude pou!ita textová p edloha
stylu Normální).

Chcete-li na obrázkové ráme ky aplikovat efekt vr!eného stínu, ozna te Vrhnout stín a
zadejte odsazení vr!eného stínu do pole Odsazení.

Ovládací prvky Tvar ráme ku umo! ují nastavit tvar obrázkov!ch ráme k . Pro pou!ití
v!chozích atribut  obrázkového ráme ku ur en!ch v p edvolbách nástroje (list
QuarkXPress/Upravit > P edvolby > Nástroje), ozna te Pou"ít p edvolby nástroje.
Neza"krtnete-li toto polí ko, budou mít obrázkové ráme ky bílé pozadí.

V sekci Velikost obrázku vyberte jednu z t chto mo!ností:

• Importovat: Umo! uje specifikovat m  ítko, se kter!m budou obrázky importovány.
Chcete-li zm nit i velikost ráme ku, aby odpovídal velikosti obrázku, ozna te Ráme ek
podle obrázku. Upozor ujeme, !e tím se mohou potla it n která nastavení v sekci Velikost
a rozlo"ení nového ráme ku.

• Propor n  p izp sobit ráme ku: Umístí obrázek do ráme ku tak, aby byly zachovány
proporce.

• Roztáhnout do ráme ku: Umístí obrázek do ráme ku tak, !e nebere ohled na proporce.

Ozna te Zpracovat i podslo"ky pro p idání obrázk  i z podslo!ek cílové slo!ky.

Chcete-li vybrat cílovou slo!ku a zahájit zpracování, klepn te na Zpracovat slo"ku. Pro
zahájení procesu s aktuáln  zvolenou cílovou slo!kou klepn te na OK.

Dopln k Linkster

S dopl kem Linkster m !ete  et zit a odstra ovat z et zení textov!ch ráme k  bez nebezpe í
p ete ení.

Chcete-li pou!ít Linkster, vyberte nejd íve objekty, které chcete z et zit nebo odstranit
jejich z et zení. Poté vyberte Slu"by > Linkster pro zobrazení dialogového okna Linkster.
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Dialogové okno Linkster

Klepnutím na V!b r zru"íte z et zení zvolen!ch objekt  nebo klepnutím na Stránky zru"íte
z et zení rozsahu stránek (ur eno absolutní pozicí).

Chcete-li zru"it z et zení  lánk , klepn te na Zru!it  et zení a vyberte jednu z následujících
mo!ností:

• Volba 1 vytvo í t i  lánky: jeden pro ráme ky p ed zvolen!m ráme kem, jeden pro zvolen!
ráme ek a jeden pro ráme ky za zvolen!m ráme kem.

• Volba 2 vytvo í dva  lánky: jeden pro ráme ky p ed a za zvolen!m ráme kem a druh! pro
zvolen! ráme ek.

• Volba 3 vytvo í dva  lánky: jeden pro ráme ky p ed zvolen!m ráme kem a pro zvolen!
ráme ek a druh! pro ráme ky za zvolen!m ráme kem.

460 | PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1

DOPL KY



• Volba 4 vytvo í dva  lánky: jeden pro ráme ky p ed zvolen!m ráme kem a druh! pro zvolen!
ráme ek a pro ráme ky za zvolen!m ráme kem.

Chcete-li z et zit textové ráme ky, klepn te na Propojit. Je-li zvolena polo!ka Stránky tato
mo!nost z et zí pouze ráme ky, pro které bylo dopl kem Linkster zru"eno z et zení. Je-li
zvoleno V!b r, Linkster se pokusí z et zit zvolené ráme ky v po adí, v jakém jste je zvolili.

Klepn te na Ponechat text v jejich ráme cích, aby se dopln k pokusil po z et zení ponechat
text ve stejn!ch ráme cích.

Dopln k Tvorba tvar  (ShapeMaker)

S dopl kem Tvorba tvar  m !ete vytvá et "irokou "kálu r zn!ch tvar . M !ete vytvo it bu 
zcela nové objekty nebo pou!ít nové tvary na existující ráme ky.

Pro otev ení dialogového okna Tvorba tvar  vyberte Slu"by > Tvorba tvar .
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Dialogové okno Tvorba tvar 

V dialogovém okn  Tvorba tvar  jsou umíst ny karty, pomocí kter!ch m !ete vytvá et r zné
typy tvar . Ve"keré karty mají následující ovládací prvky:

• Objekt: Umo! uje zvolit, zda chcete vytvo it textov!  i obrázkov! ráme ek, ráme ek bez
obsahu, textovou cestu nebo prostou cestu.

• #í ka a V!!ka: Umo! uje specifikovat "í ku a v!"ku ráme ku nebo cesty. Pokud jste p ed
zvolením Slu"by > Tvorba tvar  ozna ili objekt nebo objekty, budou tyto hodnoty
automaticky vypln ny, aby odpovídaly ozna enému objektu  i objekt m.

• Sloupce a Odsazení: Je-li v nabídce Objekt zvolen Textov! ráme ek, m !ete tato pole
pou!ít pro ur ení po tu sloupc  umíst n!ch do textového ráme ku a vzdálenost mezi nimi.

•  ádky a Mezery: Je-li v nabídce Objekt zvolena Textová cesta, m !ete tato pole pou!ít pro
ur ení po tu vytvo en!ch  ádk  a mezer mezi nimi. (Je-li ozna en ráme ek a hodnota  ádky
je nastavena na nulu, aplikace vytvo í tolik cest, kolik jich je pot eba k vypln ní oblasti
ur ené dan!m ráme kem.)

• Zm nit aktuální ráme ek : Pokud jste p ed zvolením Slu"by > Tvorba tvar  ozna ili ráme ek,
aplikace nevytvo í nov! objekt, ale aktualizuje tvar daného ráme ku.

V následujících tématech jsou popsány ovládací prvky na kartách.

Tvorba tvar  - karta Vlny

Karta Vlny v dialogovém okn  Tvorba tvar  (Slu"by > Tvorba tvar ) umo! uje vytvo it
ráme ky se zvln n!mi stranami. Chcete-li pou!ít tuto kartu, popi"te po!adovanou vlnu do
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sekcí Vlna 1 a Vlna 2 a poté je p i a te ke  ty em stranám ráme ku pomocí ovládacích prvk 
ve vrchní  ásti karty.

Karta Vlny v dialogovém okn  Tvorba tvar 

Na této kart  jsou následující ovládací prvky:

Naho e, Vlevo, Dole a Vpravo: Tyto ovládací prvky umo! ují konfigurovat  ty i strany
ráme ku. M !ete vybrat Vlna 1, Vlna 2 nebo Ploch!.

P vodní: V"echny  ty i strany ráme ku budou rovné.

L-P: Aplikuje nastavení Vlna 1 na levou a pravou stranu ráme ku.

H-D: Aplikuje nastavení Vlna 1 na horní a dolní stranu ráme ku.

V!e: Aplikuje nastavení Vlna 1 na v"echny strany ráme ku.

Paralelní vlny: Zachová vlny na v"ech stranách ráme ku paralelní s ostatními.

Ovládací prvky v sekcích Vlna 1 a Vlna 2 umo! ují vybrat, jak! typ vln pou!ít, frekvenci
vlny, fázi (po áte ní bod) vlny a amplitudu (hloubku) vlny.

Tvorba tvar  - karta Mnohoúhelníky

Karta Mnohoúhelníky v dialogovém okn  Tvorba tvar  (Slu"by > Tvorba tvar ) umo! uje
vytvo it mnohoúhelníkové ráme ky.

PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1 | 463

DOPL KY



Karta Mnohoúhelníky v dialogovém okn  Tvorba tvar 

Na této kart  jsou následující ovládací prvky:

Rozvírací nabídka Typ umo! uje zvolit typ vytvá eného mnohoúhelníku. Ovládací prvky
p ímo pod touto rozvírací nabídkou se m ní v závislosti na typu zvoleného mnohoúhelníku.

• Pravidelné mnohoúhelníky: Umo! uje ur it po et stran mnohoúhelníku.

• Hv zdy: Krom  ur ení po tu stran m !ete ur it i polom r vnit ního prostoru mezi paprsky
a superponovat sekundární hv zdu jiné velikosti.

• Polygramy: Jsou podobné jako Hv zdy, ale místo ur ení polom ru m !ete pomocí pole
P eskok bodu ovlivnit zp sob, jak!m se strany vzájemn  zarovnávají.

• Spirogramy: Podobné jako Polygramy, ale vytvá í pouze obrys.

• Náhodné mnohoúhelníky: Umo! ují vytvo it mnohoúhelníky s náhodn  definovan!mi
stranami

• Zlat!  ez: Umo! uje vytvo it mnohoúhelník s pom rem stran rovn!m zlatému  ezu (p ibli!n 
1:1,618).

• Zdvojen! obdélník: Umo! uje vytvo it mnohoúhelník ve tvaru dvou p iléhajících  tverc .

Hrany: Umo! uje ur it, zda jsou hrany ráme ku ploché nebo zak ivené. Vyberete-li jinou
mo!nost ne! Ploch!, m !ete definovat zak ivenost stran ovládacími prvky Zak ivení.
Pokud zvolíte jednu z mo!ností Vír, m !ete ozna it sm r víru ovládacími prvky Orientace.

Náhodné body: Umo! uje ovládat stupe  náhodnosti tvaru, od 0 (!ádná) do 100
(maximální).

Nové náhodné: Aplikuje na tvar ur itou náhodnost.

Tvorba tvar  - karta Spirály

Karta Spirály v dialogovém okn  Tvorba tvar  (Slu"by > Tvorba tvar ) umo! uje vytvo it
objekty ve tvaru spirály.
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Karta Spirály v dialogovém okn  Tvorba tvar 

Na této kart  jsou následující ovládací prvky:

Typ: Umo! uje vybrat Archimedova (kruhová spirála s pravideln!m krokem), Zlatá (spirála
vyu!ívající zlat!  ez) nebo Vlastní (jejím zvolením se aktivuje pole Závit , do kterého
m !ete zadat po et závit  spirály).

Spád: Umo! uje nastavit rychlost nár stu "í ky spirály.

Ve sm ru hodinov!ch ru i ek a Proti sm ru hodinov!ch ru i ek: Umo! uje upravit sm r
otá ení spirály.

Segment  na závit: Umo! uje nastavit kruhovitost spirály.

Hladkost: Umo! uje nastavit hladkost spirály. Sní!ením hodnot v polích Segment  na
závit a Hladkost získáte mén  plynul! tvar.

Tvorba tvar  - karta Obdélníky

Karta Obdélníky v dialogovém okn  Tvorba tvar  (Slu"by > Tvorba tvar ) umo! uje
vytvo it obdélníkové ráme ky s p izp soben!mi rohy.

Karta Obdélníky v dialogovém okn  Tvorba tvar 

Na této kart  m !ete samostatn  nastavit jednotlivé rohy ráme ku zru"ením ozna ení V!echny
stejné nebo ozna ením V!echny stejné a nastavením jedné sady ovládacích prvk  pro
v"echny  ty i rohy. Bez ohledu na zvolen! zp sob m !ete pou!ít rozvírací nabídku pro ur ení

PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1 | 465

DOPL KY



typu rohu (Normální, Zaoblen!, Zkosen!, Vydut!, Bodov! nebo Vlo"en!) a pr m ru (u
mo!ností, kde je pr m r vy!adován).

Zak ivení: Nastavuje zak ivení roh  u mo!ností, které vy!adují zak ivení.

Váha: U n kter!ch mo!ností umo! uje zvolit, zda se rohy p iklán jí ke stranám ráme ku
nebo sm rem k vrcholu.

Radiální: U n kter!ch mo!ností umo! uje nastavit, zda jsou rohy ráme ku zarovnány se
st edem ráme ku nebo ne.

Tvorba tvar  - karta Volby

Karta Volby v dialogovém okn  Tvorba tvar  (Slu"by > Tvorba tvar ) umo! uje ulo!it
nastavení, která m !ete znovu pou!ít pozd ji.

Karta Volby v dialogovém okn  Tvorba tvar 

Chcete-li ulo!it ve"kerá nastavení provedená na kartách dialogového okna Tvorba tvar ,
zadejte název do pole Název a klepn te na Ulo"it. Polo!ka je p idána do seznamu vlevo,
spole n  s obrázkem tvaru z poslední prohlí!ené karty.

Chcete-li na íst sadu ulo!en!ch nastavení, vyberte ji v seznamu vlevo, klepn te na Pou"ít
nastavení a poté otev ete po!adovanou kartu a vytvo te tvar.

Chcete-li nahradit ulo!ené nastavení jinou polo!kou, vyberte záznam a klepn te na
Nahradit.

Chcete-li odstranit záznam, vyberte jej a klepn te na Smazat.

Chcete-li p ejmenovat záznam, vyberte jej a klepn te na P ejmenovat.

Pro obnovení v"ech karet v dialogovém okn  Tvorba tvar  na nastavení, která tam byla
p i otev ení dialogového okna, klepn te na Obnovit v!e.

Dal"í dopl ky

V tomto tématu jsou uvedeny dal"í dopl ky, které se nainstalují s programem QuarkXPress.
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• Composition Zones: Povoluje funkci Composition Zones (viz "Práce s Composition Zones").

• Compressed Image Import: Umo! uje importovat TIFF soubory komprimované algoritmem
LZW.

• Design Grid: Povoluje funkci Design Grid (viz "Sít  návrhu").

• EA Text: Umo! uje programu QuarkXPress otev ít projekty, které pou!ívají V!chodoasijské
typografické funkce, nap íklad text rubi, seskupené znaky, V!chodoasijské zarovnání znak ,
zd razn ní a po itadlo V!chodoasijsk!ch znak .

• Edit Original: Umo! uje otev ít obrázky ve v!chozí aplikaci a aktualizovat upravené obrázky
pomocí p íkaz  Upravit originál a Aktualizovat pro obrázkové ráme ky a obrázkové bu ky.
Je-li na ten dopln k Edit Original, m !ete zobrazit dialog Upravit originál zvolením nástroje

Obrázkov! obsah  a poklepáním na obrázkov! ráme ek obsahující importovan! obrázek.

• Error Reporting: Umo! uje programu QuarkXPress odeslat report, pokud se aplikace
neo ekávan  ukon í.

• GlyphPalette: Povoluje pou!ívání palety Piktogramy (viz "Práce s paletou Piktogramy").

• HyphDieckmann (pouze Mac OS): Povoluje a doporu uje zdroje Dieckmannova d lení ve
slo!ce "Zdroje".

• Hyph_CNS_1, Hyph_CNS_2, Hyph_CNS_3 (pouze Mac OS): Povoluje zdroje Circle Noetics.

• ImageMap: Povoluje funkci obrazová mapa v sestavách pro web (viz "Obrazové mapy").

• Index: Povoluje funkci Rejst ík (viz "Práce s rejst íky").

• Interactive Designer: Povoluje pou!ívat funkci Interaktivní sestavy (viz "Interaktivní sestavy").

• Jabberwocky: Generuje náhodn! text. Chcete-li vytvo it náhodn! text, vyberte textov!

ráme ek nástrojem Textov! obsah  a poté zvolte Slu"by > Jabber.

• Kern-Track: Povoluje u!ivatelské nastavení sad tabulky vyrovnání a tabulky prostrkání (viz
"Automatické vyrovnání" a "Upravení tabulek prostrkání").

• Mojigumi: Umo! uje funkci Mojigumi pro V!chodoasijské projekty.

• PNG Filter: Umo! uje importovat obrázky ve formátu PNG (Portable Network Graphics).

• PSD Import: Povoluje funkci PSD Import (viz "Práce s obrázky PSD").

• QuarkVista: Umo! uje funkci obrázkov!ch efekt  (viz "Pou"ití obrázkov!ch efekt ").

• RTF Filter: Umo! uje importovat a exportovat text ve formátu RTF (Rich Text Format).

• Special Line Break: Umo! uje funkci Space between CJK & R ve v!chodoasijsk!ch
projektech (viz "P edvolby — Sestava — Typografické")

• SWF Filter: Umo! uje importovat obrázky ve formátu SWF.

• SWF Toolkit: Povoluje funkci importu a exportu pro interaktivní sestavy a sestavy pro web.

• XML Import: Umo! uje importovat a automaticky formátovat obsah XML. Dal"í informace
najdete v Pr vodci XML Importem.
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P edvolby

P edvolby vám umo! ují  ídit chování programu QuarkXPress.

Seznámení s p edvolbami

P íkaz P edvolby (QuarkXPress/Upravit > P edvolby) otev e dialog P edvolby. Dialog
P edvolby obsahuje n kolik sekcí, které umo! ují specifikovat v!chozí nastavení pro r zné
funkce aplikace. Pro zobrazení sekce klepn te na její název v seznamu vlevo. K dispozici
jsou t i typy p edvoleb:

• P edvolby aplikace se pou!ijí na aplikaci a ovlivní zp sob práce se v"emi projekty.

• P edvolby projektu ovlivní v"echny sestavy v aktivním projektu. Pokud v"ak zm níte p edvolby
projektu, ani! by byl otev en n jak! projekt, stanou se nové p edvolby v!chozím nastavením
pro v"echny nové projekty.

• P edvolby sestavy ovlivní pouze aktivní sestavu. Pokud v"ak zm níte p edvolby sestavy, ani!
by byl otev en n jak! projekt, stanou se nové p edvolby v!chozím nastavením pro v"echny
nové sestavy.

Jsou-li na teny dopl ky, zobrazí se v podnabídce P edvolby dal"í sekce a mo!nosti.

Upozorn ní na neshodné p edvolby

Upozorn ní Neshodné p edvolby se zobrazí, pokud otev ete projekt, kter! byl ulo!en s
jin!m nastavením v tabulce vyrovnání, tabulce prostrkání a v!jimkách d lení, ne! je
nastavení ulo!ené v aktuálních souborech p edvoleb programu. Máte mo!nost pou!ít
nastavení z projektu nebo ze soubor  p edvoleb.

• Pokud klepnete na Pou"ít p edvolby XPressu, informace o p edvolbách ulo!ené s projektem
jsou ignorovány a v"echny sestavy jsou zm n ny podle nastavení v souborech p edvoleb
programu. Vzhledem k rozdíl m v tabulce vyrovnání, tabulce prostrkání a v!jimkách d lení
m !e dojít k p ete ení textu. Zm ny provedené v t chto nastaveních p i aktivním projektu
jsou ulo!eny do projektu i do soubor  p edvoleb programu. V!hoda funkce Pou"ít p edvolby
XPressu je v tom, !e projekt bude zalo!en na stejné tabulce vyrovnání, tabulce prostrkání
a v!jimkách d lení jako va"e ostatní projekty.
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• Pokud klepnete na Zachovat nastavení dokumentu, projekt si zachová p edvolby d íve
nastavené pro jednotlivé sestavy. Nedojde k p ete ení textu. Zm ny provedené v
automatickém vyrovnání, prostrkání a v!jimkách d lení provedené v dob , kdy je aktivní
projekt, budou ulo!eny pouze do projektu. Funkce Zachovat nastavení dokumentu je
u!ite ná, pokud chcete otev ít a tisknout sestavu bez nebezpe í p ete ení textu.

Zm ny v p edvolbách programu QuarkXPress

Zm ny v p edvolbách programu QuarkXPress jsou zohledn ny t mito zp soby:

• Pokud provedete zm ny v p edvolbách aplikace v dialogu P edvolby (nabídka
QuarkXPress/Upravit) p i otev en!ch projektech nebo bez otev en!ch projekt , zm ny
jsou ulo!eny do soubor  p edvoleb a okam!it  ovlivní v"echny aktuáln  i následn  otev ené
projekty.

• Provedete-li zm nu v nastavení Správce dopl k  (nabídka Slu"by) p i otev en!ch projektech
nebo bez otev en!ch projekt , zm ny jsou ulo!eny do soubor  p edvoleb a ovlivní v"echny
projekty po opakovaném spu"t ní aplikace QuarkXPress.

• Provedete-li zm nu v nastavení Správce PPD (nabídka Slu"by) p i otev en!ch projektech
nebo bez otev en!ch projekt , zm ny jsou ulo!eny do soubor  p edvoleb a okam!it  ovlivní
v"echny aktuáln  i následn  otev ené projekty.

• Pokud provedete zm ny v p edvolbách sestavy v dialogu P edvolby (nabídka
QuarkXPress/Upravit) p i otev eném projektu, zm ny se ulo!í pouze s aktivním projektem.

• Pokud p i otev eném projektu vyberte jin! pomocn! slovník, zm ny jsou ulo!eny pouze
s aktivním projektem.

• Pokud provedete zm ny v tabulce vyrovnání, tabulce prostrkání a v!jimkách d lení v novém
projektu, tyto zm ny jsou ulo!eny s aktivním projektem a do soubor  p edvoleb.

Zobrazí-li se po otev ení projektu upozorn ní Neshodné p edvolby a klepnete na Pou"ít
p edvolby XPressu, zm ny provedené v tabulce vyrovnání, tabulce prostrkání a v!jimkách
d lení budou ulo!eny do projektu i do soubor  p edvoleb.

Co je ulo!eno v souborech p edvoleb

Následuje obsah soubor  p edvoleb. Seznam je rozd len do t í skupin podle toho, jak jsou
ulo!eny r zné p edvolby.

Skupina A
Skupina A obsahuje následující informace:

• Tabulky vyrovnání (Slu"by > Upravit vyrovnání)

• Tabulky prostrkání (Slu"by > Upravit prostrkání)

• V!jimky d lení (Slu"by > V!jimky d lení)

Ve"keré zm ny provedené v nastavení Skupiny A, pokud není otev en !ádn! projekt, jsou
ulo!eny do soubor  p edvoleb a jsou pou!ity pro v"echny následn  vytvo ené projekty.
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Zobrazí-li se po otev ení projektu Neshodné p edvolby a klepnete na Pou"ít p edvolby
XPressu, následné zm ny provedené v nastavení Skupiny A jsou ulo!eny do projektu i do
soubor  p edvoleb. (P vodní nastavení Skupiny A projektu jsou po klepnutí na Pou"ít
p edvolby XPressu znehodnocena.)

Zobrazí-li se po otev ení projektu Neshodné p edvolby a klepnete na Zachovat nastavení
dokumentu, následné zm ny provedené v nastavení Skupiny A jsou ulo!eny pouze do
projektu.

Skupina B
Skupina B obsahuje následující informace:

• V!chozí p edlohy styl , barev, linek a rám , seznamy a specifikace D+V (nabídka Upravit)

• Nastavení v sekcích Projekt dialogu P edvolby (QuarkXPress/Upravit > P edvolby)

• Informace o cest  k v!chozímu pomocnému slovníku (Slu"by > Pomocn! slovník)

Ve"keré zm ny provedené v nastavení Skupiny B, pokud není otev en !ádn! projekt, jsou
ulo!eny do soubor  p edvoleb a jsou pou!ity pro v"echny následn  vytvo ené projekty.
Ve"keré zm ny provedené v nastavení Skupiny B p i otev eném projektu jsou ulo!eny pouze
s tímto projektem.

Skupina C
Skupina C obsahuje následující informace:

• V!stupní styly (Upravit > V!stupní styly).

• Nastavení v dialogu Správce dopl k  a Správce PPD (nabídka Slu"by)

• Nastavení v sekcích Aplikace dialogu P edvolby (QuarkXPress/Upravit > P edvolby)

Ve"keré zm ny provedené v nastavení Skupiny C jsou v!dy ukládány do p edvoleb, bez
ohledu na to, zda je  i není otev en projekt.

P edvolby aplikace

Ovládací prvky v sekcích Aplikace dialogu P edvolby (QuarkXPress/Upravit > P edvolby)
ovlivní zp sob funkce programu QuarkXPress ve v"ech projektech, v etn  toho, jak jsou
projekty zobrazeny a ulo!eny. Tato nastavení jsou ulo!ena s aplikací a nikdy nejsou
ukládána s projekty.

P edvolby — Aplikace — Zobrazení

Sekci Zobrazení dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) pou!ijte pro ur ení
vzhledu pracovní plochy a dal"ích prvk  na obrazovce pro v"echny projekty.

Oblast Pracovní plocha obsahuje následující nastavení:
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• V poli #í e pracovní plochy ur ete "í ku pracovní plochy po obou stranách stránky nebo
archu u sestav pro tisk. #í ka pracovní plochy se ur uje procentem "í ky sestavy.

• Ovládací prvek Barva ur uje barvu pracovní plochy.

• Chcete-li zobrazit pracovní plochu aktivního archu v jiné barv , ozna te Zm nit barvu
pracovní plochy pro ozna ení aktivního archu a vyberte po!adovanou barvu v nastavení
Barva.

• Chcete-li v re!imu Náhledu o ezu zobrazit pracovní plochu v jiné barv  (Zobrazit > Zobrazit
o ez), ozna te Barva pracovní plochy náhledu o ezu a vyberte po!adovanou barvu v
nastavení Barva.

Oblast Zobrazení obsahuje následující nastavení:

• Ozna ením Úpravy v nepr hledném textovém ráme ku nastavíte textové ráme ky p i
jejich úpravách do asn  na nepr hledné.

• V rozvírací nabídce Barevn! TIFF ur ete barevnou hloubku náhledu barevn!ch TIFF na
obrazovce, pokud jsou importovány.

• V rozevírací nabídce #ed! TIFF ur ete rozli"ení náhledu TIFF v odstínech "edé na obrazovce,
pokud jsou importovány.

• Pouze Windows: V poli Hodnota DPI displeje nastavte hodnotu pro sv j monitor, aby se
na n m co nejlépe zobrazil vá" dokument.

• V rozevírací nabídce Profil obrazovky vyberte profil odpovídající va"emu monitoru nebo
zvolte Automaticky. Profily mohou b!t ulo!eny do slo!ky "Profily" slo!ky aplikace
QuarkXPress. (Více informací o p edvolbách správy barev, viz "P edvolby — Sestava — Správce
barev".)

P edvolby — Aplikace — Vlo!it nastavení

V sekci Vlo"it nastavení dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) p izp sobte
posouvání a dal"í akce probíhající pr b !n .

• V oblasti Posouvání specifikujte, jak rychle m !ete posouvat mezi sestavami a jak jsou
sestavy aktualizovány na obrazovce. Ozna te Soub "né pro aktualizaci zobrazení sestavy
p i p etahování posuvník  v okn  sestavy. Pro zapnutí a vypnutí funkce Soub "né posouvání
p i posouvání stiskn te klávesu Option / Alt.

• Rozevírací nabídku Formát a mo!nost Typografické pou!ijte pro zvolení stylu p eveden!ch
a vkládan!ch uvozovek. Chcete-li specifikovat v!chozí znaky, které budou pou!ity mo!ností
Typografické a P evod uvozovek v dialogu Import (Soubor > Import), vyberte mo!nost
v rozevírací nabídce Uvozovky. Mo!nost Typografické pou!ijte pro vynucené automatické
nahrazování zna ek pro stopy a palce (' a ") zvolen!mi uvozovkami.

• D lení a  árky jsou v!chozí odd lova e pro indikování následujících a nenásledujících
rozsah  v poli Stránky dialogu Tisk u sestav pro tisk. Pokud specifikujete  árky nebo poml ky
jako sou ást  ísel stránek v dialogu Oddíl (nabídka Stránka), musíte zde zm nit v!chozí
odd lova e. Pokud jsou nap íklad  ísla stránek "A–1, A–2", pak nem !ete specifikovat rozsahy
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v poli Stránky pomocí poml ek. Chcete-li upravit odd lova e, zadejte nové znaky do polí
Souvislé a Nesouvislé.

• Pouze Mac OS: Oblast Stisk klávesy aktivuje pou!ijte pro nastavení, co zp sobí stisk klávesy

Control. Klepnutí na Lupa zp sobí, !e klávesa Control do asn  aktivuje nástroj Lupa .
Klepnutí na Kontextová nabídka zp sobí, !e klávesa Control aktivuje kontextovou nabídku.
(Control+Shift provede n kterou nezvolenou funkci.)

• Pole Zpozdit p ed p eta"ením "ivého p ekreslení pou!ijte pro nastavení prodlevy pro
!ivé p ekreslení mezi klepnutím a p eta!ením. $ivé p ekreslení ukazuje ve"keré zm ny
obtékání zp sobené pohybem objektu v reálném  ase. Je-li tato mo!nost ozna ena, m !ete
aktivovat !ivé p ekreslení stisknutím tla ítka my"i, dokud úchyty pro zm nu velikosti
nezmizí, a poté p etáhnout objekt.

• Ozna te P etahování textu pro vyjmutí, zkopírování a vlo!ení textu do  lánku my"í, místo
vyu!ití nabídky nebo klávesov!ch p íkaz . V Mac OS m !ete do asn  zapnout tuto funkci
podr!ením kláves Control+Command p ed zahájením p etahování. Pro vyjmutí a vlo!ení
vyberte text a poté jej p etáhn te na nové místo. Pro zkopírování a vlo!ení vyberte text;
poté dr!te stisknutou klávesu Shift a p etáhn te text na nové místo.

• Ozna te Názvy tla ítek pro zobrazování názv  ikon nástroj  nebo palet, pokud nad n 
umístíte ukazatel my"i.

• Ozna ením Zachovat vlastnosti ráme ku obrázku nastavíte, !e si obrázkov! ráme ek bude
"pamatovat" nastavenou v!chozí velikost a dal"í atributy, pokud do ráme ku importujete
nov! obrázek.

P edvolby — Aplikace — Náhradní písmo

V sekci Náhradní písmo dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) nastavte, k
jaké akci dojde v p ípad  otev ení projektu obsahujícího chyb jící písma.

Ozna ením Náhradní písmo aktivujte funkci Náhradí písmo. Je-li tato funkce aktivní:
pokud aplikace zjistí znak, kter! není schopná zobrazit v aktuálním písmu, pokusí se najít
písmo, které dan! znak zobrazí.

Pokud aplikace po otev ení projektu zjistí chyb jící písmo, pou!ije p edvolby z této sekce
pro ur ení náhradních písem.

Pokud p idáte znaky do existujícího projektu a písmo tyto znaky nepodporuje, aplikace
prohledá systémová písma, zda n které z nich doká!e znaky zobrazit.

Ozna te Hledat, aby aplikace vyhledala vhodné písmo, které bude pou!ito v aktivním
 lánku. Pro omezení hledání na konkrétní rozsah ozna te Poslední a poté zadejte  íslo do
pole Odstavce. Pro roz"í ení hledání na cel! text, ve kterém chybí písmo, ozna te Aktivní
tok textu.

Pro ur ení, která náhradní písma mají b!t pou!ita v p ípad , !e nelze najít jiné písmo (i s
ohledem na nastavení funkce Hledat), vyberte mo!nost ve sloupci Písmo pro ka!d!
skript/jazyk uveden! ve sloupci Skript/Jazyk.
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Pro ur ení písma, které bude pou!ité pro popis sestavy p i tisku sestavy se zapnut!mi
pasovacími zna kami, vyberte mo!nost v rozevírací nabídce Písmo dov tku.

P edvolby — Aplikace — Odvolat

V sekci Odvolat dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) nastavte mo!nosti
Vícenásobného odvolání.

• V rozevírací nabídce Klávesa Znovu ur ete, kter! klávesov! p íkaz vyvolá p íkaz Znovu.

• Do pole Maximum pamatovan!ch akcí ur ete po et akcí, které m !ete ulo!it do historie
krok  pro odvolání. Do historie je mo!né ulo!it a! 30 akcí; v!chozí nastavení je 20.

P edvolby — Aplikace — Otev ít a ulo!it

V sekci Otev ít a ulo"it dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) ur ete, jak
aplikace ukládá a provádí zálohování.

• Ozna ením Automaticky ukládat ochráníte svou práci v p ípad  systémové chyby nebo
v!padku elekt iny. Je-li tato mo!nost ozna ena, aplikace automaticky ve specifikovaném
intervalu ukládá zm ny do do asného souboru ve slo!ce projektu. Do pole Ka"dou minutu
zadejte interval (v minutách). Minimální interval ukládání m !ete nastavit 0,25 minuty.
Je-li ozna ena mo!nost Automaticky ukládat, je v!chozí nastavení Ka"d!ch 5 minut.
Aplikace nep episuje originální soubor, dokud jej manuáln  neulo!íte (Soubor > Ulo"it).
Otev ete-li projekt po poru"e systému, aplikace zobrazí upozorn ní s oznámením, !e projekt
bude obnoven z poslední automaticky ulo!ené verze.

• Ozna te Automaticky zálohovat a zadejte hodnotu do pole Po et verzí, abyste zachovali
a! 100 verzí projektu. Po ka!dém manuálním ulo!ení (Soubor > Ulo"it) aplikace zkopíruje
p edchozí manuáln  ulo!enou verzi do vámi nastavené slo!ky v oblasti Kam. Ve v!chozím
nastavení není mo!nost Automaticky zálohovat ozna ena. Klepnutím na Slo"ka Projektu
ulo!íte verze do stejné slo!ky s projektem. Chcete-li vybrat jinou slo!ku pro ukládání verzí,
klepn te na Do jiné slo"ky a poté klepn te na Prohlí"et. P i ka!dém zálohování je k názvu
souboru p idáno po sob  jdoucí  íslování. Po vytvo ení poslední verze (nap íklad 5 z 5)
bude nejstar"í verze ze slo!ky odstran na. Pro na tení zálohy z cílové slo!ky jednodu"e
otev ete soubor verze.

• Ozna te Ulo"it polohu sestavy, chcete-li, aby si aplikace automaticky pamatovala velikost,
polohu a proporce okna projektu.

• Pod Podpora ne-Unicode znak  vyberte mo!nost v rozevírací nabídce Kódování a ur ete,
jak má aplikace zobrazit znaky v ne-Unicode textech.

P edvolby — Aplikace — Správce dopl k 

V sekci Správce dopl k  dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) nastavte
mo!nosti pro dialog Správce dopl k .
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P edvolby — Aplikace — Sdílení

V sekci Sdílení dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) nastavte v!chozí
mo!nosti pro sdílení nového obsahu. Informace o v!znamu t chto mo!ností, viz "Sdílení
a synchronizování obsahu".

Chcete-li p i p idání více polo!ek do oblasti pro sdílen! obsah v!dy pou!ít mo!nosti
specifikované v této sekci, ozna te Nezobrazovat dialog p i sdílení více objekt .

P edvolby — Aplikace — Písma

V sekci Písma dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) nastavte následující
p edvolby.

V sekci Náhledy písma ozna te Ukázat v menu písmo pro zobrazení názvu písma v
odpovídajícím písmu.

V oblasti Mapování písem:

• Pro potla ení zobrazení dialogu Chyb jící písma ozna te mo!nost Nezobrazovat dialog
“chyb jící písma”. P epína e pod tímto za"krtávacím polí kem ur ují, co se stane, pokud
otev ete projekt obsahující chyb jící písmo, pro které nebyla definována náhrada.

• Pro nastavení v!chozího náhradního písma ozna te Pou"ít v!chozí náhradní písmo a v
rozevírací nabídce V!chozí náhradní písmo vyberte náhradní písmo.

• Chcete-li ur it v!chozí náhradní písma, ozna te Pou"ít v!chozí náhradní písmo a vyberte
mo!nosti v rozevíracích nabídkách Západní jazyky a V!chodoasijské.

P edvolby — Aplikace — Seznam soubor 

Sekci Seznam soubor  dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) pou!ijte pro
p izp sobení zobrazení posledních otev en!ch nebo ulo!en!ch soubor  v nabídce Soubor:

• V poli Po et naposledy otev en!ch soubor  k zobrazení  ur ete po et naposledy otev en!ch
a ulo!en!ch soubor , které se mají zobrazit.

• V oblasti Umíst ní seznamu soubor  vyberte, ve které nabídce se zobrazí seznam naposledy
otev en!ch soubor .

• Ozna ením Názvy abecedn  se seznam zobrazí abecedn  se azen!.

• Ozna ením Zobrazit celou cestu se zobrazí umíst ní soubor .

P edvolby — Aplikace — V!chozí cesta

V sekci V!chozí cesta dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) definujte v!chozí
úlo!i"t  v souborovém systému nebo v síti pro p íkazy Otev ít, Ulo"it/Ulo"it jako a Import.

P edvolby — Aplikace — Náhled v plném rozli"ení

Sekci Náhled v plném rozli!ení dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit)
pou!ijte pro upravení zp sobu funkce dopl ku Full Res Preview.
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Pro nastavení vyrovnávací pam ti pro náhledy obrázk  ve vysokém rozli"ení klepn te na
Slo"ka p edvoleb aplikace nebo na Do jiné slo"ky a vyberte jinou slo!ku. Chcete-li vybrat
maximální velikost slo!ky vyrovnávací pam ti pro náhledy obrázk , zadejte hodnotu do
pole Maximální velikost slo"ky vyrovnávací pam ti.

V oblasti Zakázat náhledy v plném rozli!ení pro:

• Je-li zvoleno V!echny náhledy v plném rozli!ení, v"echny obrázky v projektu, které jsou
nastaveny pro zobrazení v plném rozli"ení, se zobrazí v plném rozli"ení.

• Je-li zvoleno Vybrané náhledy v plném rozli!ení, zobrazí se obrázky v plném rozli"ení
jen v p ípad , !e jsou pro to zvoleny.

Dopln k Full Resolution Preview m !ete vypnout, pokud nastanou problémy s v!konem
a máte dojem, !e jsou zp sobeny tímto dopl kem. Dopln k Full Resolution Preview p i
otev eném projektu vypnete ozna ením Zakázat náhledy v plném rozli!ení p i otevírání.
Pokud byl pro obrázek povolen náhled p i vysokém rozli"ení, obrázek si toto nastavení
ponechá; obrázek se v"ak nezobrazují v plném rozli"ení, dokud pro sestavu nepovolíte
dopln k Full Resolution Preview zvolením Zobrazení > Náhledy v plném rozli!ení. Není-li
mo!nost Zakázat náhledy v plném rozli!ení p i otevírání ozna ena, obrázky nastavené
pro zobrazení v plném rozli"ení se po otev ení projektu zobrazí v plném rozli"ení (je-li
ozna ena mo!nost Zobrazení > Náhledy v plném rozli!ení).

P edvolby — Aplikace — Prohlí!e e

V sekci Prohlí"e e dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) ur ete, které webové
prohlí!e e se pou!ijí pro zobrazení náhledu sestav pro web a pro zobrazení HTML soubor 
po jejich vyexportování.

• Ve sloupci V!chozí ur ete prohlí!e , kter! bude pou!it, pokud neur íte konkrétní prohlí!e 
pro náhledy. Toto je rovn ! prohlí!e , kter! je pou!it po ozna ení Spustit prohlí"e  v
dialogu Exportovat HTML (Soubor > Export > HTML). Klepnutím do sloupce V!chozí
vlo!te zna ku vedle v!chozího prohlí!e e.

• Ve sloupci Prohlí"e  je zobrazen seznam webov!ch prohlí!e   dostupn!ch v programu
QuarkXPress.

• Sloupec Zobrazovan! název ozna uje, jak je název prohlí!e e zobrazen v programu
QuarkXPress.

P edvolby — Aplikace — Rejst ík

Sekce Rejst ík umo! uje p izp sobit barvu zna ek rejst ík  a odd lovací znaky pro vytvá ení
rejst ík .

Chcete-li zm nit barvu zna ek rejst íku, klepn te na tla ítko Barva odkazu.

Nastavení Odd lovací znaky pou!ijte pro ur ení, jak jsou odd lovány polo!ky rejst íku:

• Do pole Za polo"kou specifikujte interpunkci, která bezprost edn  následuje za ka!dou
polo!kou rejst íku.
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• Do pole Mezi  ísly stránek zadejte znaky, které ur ují slova nebo interpunkci odd lující
seznam  ísel stránek v rejst íku.

• Do pole V rozsahu stránek zadejte znaky, které ur ují slova nebo interpunkci odd lující
rozsahy stránek v rejst íku.

• Do pole P ed k í". odkazem  zadejte znaky, které ur ují slova nebo interpunkci p ed k í!ov!m
odkazem (v t"inou te ka, st edník nebo mezera).

• V rozevírací nabídce Styl k í". odkazu vyberte textovou p edlohu stylu, která se pou!ije
na k í!ové odkazy. Tato p edloha stylu je pou!ita pouze na "Viz", "Viz také" a "Viz zde", ne
na polo!ku nebo odkaz.

• Do pole Mezi polo"kami zadejte znaky specifikující slova nebo odd lovací znaky, které
jsou vkládány mezi polo!ky ve vlo!eném rejst íku nebo na konec odstavce v úplném
rejst íku.

P edvolby — Aplikace — Job Jackets

Sekci Job Jacket v dialogovém okn  P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) pou!ijte
k ur ení p edvoleb pro automatické vyhodnocení sestavy a pro ur ení v!chozího úlo!i"t 
soubor  Job Jackets.

Polo!ky v sekci Vyhodnocení sestavy pou!ijte pro ur ení, kdy má QuarkXPress automaticky
spustit p íkaz Soubor > Vyhodnotit sestavu. Nap íklad ozna ením P i v!stupu m !ete
zajistit, !e se sestava vyhodnotí v!dy p ed odesláním na v!stup. Mo!nosti jsou:

• P i otev ení

• P i ulo"ení

• P i v!stupu

• P i zav ení

Polo!ky v oblasti Umíst ní pou!ijte pro ur ení v!chozího úlo!i"t  soubor  Job Jackets. Pro
ulo!ení soubor  Job Jackets do v!chozího úlo!i"t  klepn te na Pou"ít v!chozí cestu pro
sdílené Jackets. V!chozí umíst ní je slo!ka "Dokumenty" v Mac OS a slo!ka "Dokumenty"
ve Windows.

P edvolby — Aplikace — PDF

V sekci PDF dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) nastavte p edvolby pro
export PDF.

Mo!nosti v oblasti Pracovní postup PDF pou!ijte pro ur ení zp sobu destilace PDF soubor :

• Klepnutím na P ímo do PDF necháte PDF soubor destilovat programem QuarkXPress.

• Klepnutím na Ulo"it do PS souboru pro pozd j!í zpracování vyexportujete PostScriptov!
soubor s PDF zna kami. Pomocí této volby m !ete vygenerovat PDF soubor pozd ji pomocí
aplikace t etí strany. Ozna íte-li tuto mo!nost, m !ete ozna it rovn ! Pou"ít sledovanou
slo"ku a ur it adresá , do kterého budou ukládány PostScriptové soubory (pro p edpokládané
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automatické zpracování nástrojem pro destilování PDF). Neozna íte-li Pou"ít sledovanou
slo"ku, budete vyzváni k zadání úlo!i"t  PostScriptového souboru.

Pouze Mac OS: Chcete-li zv t"it virtuální pam   dostupnou pro renderování velk!ch soubor 
PDF v pr b hu exportu PDF, zv t"ete hodnotu v poli Virtuální pam  .

V rozevírací nabídce V!chozí jméno vyberte v!chozí název pro exportované soubory PDF.

Ozna te Chybov! protokol pro vytvá ení protokolu chyb (nastanou-li) v pr b hu vytvá ení
soubor  PDF. Je-li ozna ena tato mo!nost, m !ete ozna it Pou"ít slo"ku protokol  a ur it
slo!ku pro ulo!ení souboru protokolu. Není-li mo!nost Pou"ít slo"ku protokol  ozna ena,
soubor protokolu bude vytvo en do stejného adresá e jako exportovan! soubor PDF.

P edvolby — Aplikace — PSD Import

Kdy! importujete obrázek PSD, PSD Import vytvo í náhled na základ  va"eho aktuálního
nastavení v sekci Zobrazení dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit). Pro
urychlení zobrazení obrázk  Adobe Photoshop pou!ívá dopln k PSD Import vyrovnávací
pam  . Chcete-li nastavit pou!ití pam ti a rychlost p ekreslování, m !ete optimalizovat
prost edí dopl ku PSD Import p es nastavení displeje a úpravy nastavení vyrovnávací pam ti
v sekci PSD Import dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit).

Chcete-li vytvo it vyrovnávací pam   ve slo!ce p edvoleb, klepn te na Slo"ka p edvoleb
aplikace. Pro vytvo ení vyrovnávací pam ti v jiné slo!ce klepn te na Do jiné slo"ky a
vyberte jinou slo!ku. Chcete-li nastavit velikost slo!ky vyrovnávací pam ti, zadejte hodnotu
do pole Maximální velikost slo"ky vyrovnávací pam ti.

Pokud nejsou náhledy zobrazeny správn , m !ete chtít vymazat vyrovnávací pam   dopl ku
PSD Import. Prove te to klepnutím na Vyprázdnit vyrovnávací pam  .

P edvolby — Aplikace — Zástupné texty

V sekci Zástupné texty dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) nastavte
p edvolby zobrazení zástupn!ch text .

• Tla ítko Barva v oblasti Zástupn! text pou!ijte pro ur ení barvy zástupn!ch text  v sestav .
V rozevírací nabídce Sytost vyberte sytost barvy v procentech.

• Tla ítko Barva v oblasti Zástupn! text TextNode pou!ijte pro ur ení barvy zástupn!ch
text  TextNode v sestav . V rozevírací nabídce Sytost vyberte sytost barvy v procentech.

P edvolby — Aplikace — Kontrola pravopisu

V sekci Kontrola pravopisu dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) nastavte
mo!nosti kontroly pravopisu.

V oblasti V!jimky kontroly pravopisu:

• Aby byla z kontroly vylou ena slova, která obsahují  íslice, ozna te Ignorovat slova s
 íslicemi.

PR VODCE QUARKXPRESS 9.5.1 | 477

P EDVOLBY



• Pro vylou ení e-mailov!ch adres a URL adres z kontroly pravopisu ozna te Nekontrolovat
e-mailové a URL adresy.

• Pro vylou ení kontroly slov s velk!mi písmeny a mezerami u slov v n meck!ch jazycích
— N m ina, N m ina (#v!carsko), N m ina (Reformovaná) a N m ina (#v!carsko -
reformovaná) — ozna te p i kontrole pravopisu Ignorovat velká písmena pro n mecké
jazyky.

• Pro vylou ení kontroly slov s velk!mi písmeny a mezerami u slov v ne-n meck!ch jazycích,
ozna te p i kontrole pravopisu Ignorovat velká písmena pro ne-n mecké jazyky.

V oblasti Reformované jazyky ozna te Pou"ít reformovanou n m inu 2006, aby byla p i
kontrole pravopisu n meckého textu pou!ita pravidla pro reformovanou n m inu.

P edvolby — Aplikace — Zlomek/cena

V sekci Zlomek/cena dialogu P edvolby (QuarkXPress/Upravit) nastavte mo!nosti t!kající
se automatického formátování zlomk  a cen.

• V oblasti  itatel nastavte pole Posuv pro umíst ní  itatele relativn  k síti ú a í; pole Svisle
pro ur ení v!"ky  itatele v procentu velikosti písma; pole Rovn  pro ur ení "í ky  itatele v
procentu normální "í ky písma; a pole Vyrovnat pro nastavení mezery mezi znaky a
zlomkovou  arou.

• V oblasti Jmenovatel nastavte pole Posuv pro umíst ní jmenovatele relativn  k síti ú a í;
pole Svisle pro ur ení v!"ky jmenovatele v procentu velikosti písma; pole Rovn  pro ur ení
"í ky jmenovatele v procentu normální "í ky písma; a pole Vyrovnat pro nastavení mezery
mezi znaky a zlomkovou  arou.

• V oblasti Zlomková  ára nastavte pole Posuv pro umíst ní zlomkové  áry relativn  k síti
ú a í; pole Svisle pro ur ení v!"ky zlomkové  áry v procentu velikosti písma; pole Rovn 
pro ur ení "í ky zlomkové  áry v procentu normální "í ky písma; a pole Vyrovnat pro
nastavení mezer mezi znaky a zlomkovou  arou. Ozna te Zlomková  ára pro zachování
velikosti písma, pokud zvolíte Styl >  ez > Vytvo it zlomek.

• V oblasti Cena mo!nost Podtrhnout setiny umístí podtr!ení pod znaky setin a Vymazat
 ády odstraní z ceny desetinné  árky nebo odd lova e.

P edvolby — Aplikace — Obrázkové efekty

Ob as je mo!né zlep"it v!konnost ur ením slo!ky vyrovnávací pam ti na jiné jednotce
nebo jednotkách, ne! na které je umíst n program QuarkXPress a projekt. V sekci Obrázkové
efekty dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) ur ete místo pro slo!ku
vyrovnávací pam ti pro úpravy obrázk .

P edvolby projektu

Sekce Projekt v dialogu P edvolby (QuarkXPress/Upravit > P edvolby) ovlivní v"echny
sestavy v aktivním projektu. Pokud v"ak zm níte p edvolby projektu, ani! by byl otev en
n jak! projekt, stanou se nové p edvolby v!chozím nastavením pro v"echny nové projekty.
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P edvolby — Projekt — Obecné

Verzi Projekt sekce Obecné dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) pou!ijte
pro ur ení v!chozího nastavení importu obrázk , re!imu jedné sestavy a vyrovnání písem
OpenType.

Rozevírací nabídku Autom. import obrázk  pou!ijte pro nastavení, zda aplikace
automaticky aktualizuje obrázky, které byly upraveny a! po posledním otev ení sestavy.

• Chcete-li povolit funkci Autom. import obrázk , zvolte Zapnuto. Kdy! otev ete projekt,
aplikace automaticky znovu naimportuje upravené obrázky.

• Chcete-li zakázat funkci Autom. import obrázk , zvolte Vypnuto.

• Chcete-li p ed tím, ne! aplikace importuje upravené obrázky, zobrazit upozorn ní, zvolte
Ov  it.

Zvolení Re"im jedné sestavy, pokud není otev en !ádn! projekt, automaticky ozna í
za"krtávací polí ko Re"im jedné sestavy v dialogu Nov! projekt.

Ozna te Pou"ít vyrovnání OpenType pro aktivaci v!chozích hodnot vyrovnání pro písma
OpenType. Je-li aktivní vyrovnání OpenType, potla í se pro písma OpenType ve"kerá
vyrovnání ur ená v dialogu Upravit vyrovnání (nabídka Slu"by).

P edvolby sestavy

Sekce Sestava v dialogu P edvolby (QuarkXPress/Upravit > P edvolby) ovlivní zp sob
práce n kter!ch funkcí programu QuarkXPress s dokumenty, v etn  toho, zda budou stránky
automaticky vkládány p i p ete ení textu nebo jak bude provád n soutisk barev.

P edvolby — Sestava — Obecné

Polo!ky Sestava sekcí Obecné dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) pou!ijte
pro ur ení r zn!ch v!chozích nastavení pro návrh stránky, nap íklad dosah magnetick!ch
vodítek a barvy hypertextov!ch odkaz  a vazeb.

V oblasti Zobrazení:

• Ozna íte-li Text !ed  pod a zadáte do pole hodnotu, QuarkXPress urychlí p ekreslování
obrazovky tím, !e místo textu men"ího ne! specifikovaná hodnota pou!ije "edé obdélní ky.
Tato funkce neovlivní tisk ani export. Pou!ití této funkce je ovlivn no hodnotou zv t"ení
zobrazení.

• Ozna ením Obrázky !ed  umo!níte programu QuarkXPress, aby importované obrázky
zobrazoval jako "edé ráme ky. Po vybrání takto za"edlého ráme ku se v n m obsa!en!
obrázek zobrazí normáln . Tato mo!nost není ve v!chozím nastavení ozna ena.

Oblast Hypertextové odkazy pou!ijte pro zvolení barvy ikon vazeb a hypertextov!ch
odkaz . Barvy ikon vazeb jsou dostupné pro v"echny sestavy, zatímco barvy hypertextov!ch
odkaz  jsou dostupné pouze u sestav pro tisk a interaktivních sestav. Barvu vazby nebo
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hypertextového odkazu m !ete vybrat u sestavy pro tisk, pokud p edpokládáte její tisk do
PDF.

V oblasti Objekty z p edloh nastavte, co se stane s objekty na p edlohách stránek, pokud
jsou pou!ity p edlohy stránek. Nové p edlohy stránek jsou aplikovány na stránky sestavy,
pokud: (1) p etáhnete ikonu p edlohy stránky z oblasti p edloh stránek palety Sestava na
ikonu stránky sestavy v palet  Sestava (Okno > Zobrazit sestavu); (2) odstraníte p edlohu
stránky, která byla pou!ita na stránky sestavy v palet  Sestava; nebo (3) p idáte, odstraníte
nebo p esunete liché stránky v dvoustránkové sestav .

• Klepn te na Zachovat upravené, chcete-li po aplikování nov!ch p edloh stránek zanechat
modifikované objekty p edlohy na stránkách sestavy. Objekty, které jsou zachovány, ji!
nejsou objekty p edlohy.

• Klepn te na Smazat upravené, chcete-li po aplikování nov!ch p edloh stránek smazat
modifikované objekty p edlohy ze stránek sestavy.

V oblasti Rámování ur ete, zda jsou rámy umíst ny dovnit  nebo vn  textov!ch a
obrázkov!ch ráme k .

• Pokud klepnete na Uvnit , bude vzdálenost mezi textem a rámem ur ena hodnotami Od
okraj  rámu (Objekt > Zm nit) ráme ku. Pokud umístíte rám dovnit  obrázkového ráme ku,
rám p ekryje obrázek.

• Klepnete-li na Vn , rám bude umíst n mimo ráme ek a zv t"í "í ku a v!"ku ráme ku. Rám
nem !e p esáhnout za ohrani ující ráme ek nebo pracovní plochu.

Pouze sestavy pro tisk: Volbu Vkládání stránek pou!ijte pro ur ení, zda jsou automaticky
vkládány stránky, které budou obsahovat p ete en! text z automatick!ch textov!ch ráme k 
nebo z et zen!ch textov!ch ráme k  (na stránce s p i azenou p edlohou stylu, která obsahuje
automatick! textov! ráme ek). Rozevírací nabídka rovn ! umo! uje ur it, kam mají b!t
stránky vkládány.

Pouze sestavy pro web: Pole Adresá  pro export obrázku pou!ijte pro ur ení názvu slo!ky,
ve které budou umíst ny v"echny soubory po exportu sestavy pro web. Slo!ka je vytvo ena
na stejné úrovni jako exportovaná sestava (nebo v ko enové slo!ce, pokud je definována).
Necháte-li toto pole prázdné, obrázkové soubory budou umíst ny do stejné slo!ky, jako
exportovaná sestava (nebo do ko enové slo!ky, pokud je definována). Standardn  je
vytvo ena slo!ka "image" na stejné úrovni jako exportovaná sestava a do ní jsou umíst ny
exportované obrázky.

Pouze sestavy pro web: Pole Ko enov! adresá  pou!ijte pro specifikování názvu a umíst ní
slo!ky, která bude pou!ita jako ko enov! adresá  exportované verze aktivní sestavy pro
web. Klepn te na tla ítko Vybrat/Prohlí"et napravo od pole a v dialogu vyhledejte ko enov!
adresá .

P edvolby — Sestava — Míry

Sekci Míry v dialogovém okn  P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) pou!ijte k ur ení
v!chozích m rn!ch jednotek pro pravítka sestavy a paletu Míry:
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• V rozevírací nabídce Vodorovn  a Svisle ur ete m rn! systém pro pravítka zobrazená podél
horní a levé strany okna sestavy. Vodorovn  odpovídá hornímu pravítku; Svisle odpovídá
levému pravítku.

• T mito dv mi rozevíracími nabídkami je ovlivn no n kolik dal"ích aspekt  u!ivatelského
rozhraní, v etn  v!chozích sou adnic X a Y v palet  Míry. QuarkXPress automaticky p evede
velikost písma, "í ku rámu, proklad a "í ku  ádk  na body, bez ohledu na zvolen! m rn!
systém.

• Pole Body/palec pou!ijte pro zm nu v!chozí hodnoty 72 bod  na palec. QuarkXPress
pou!ívá tuto hodnotu jako základ pro v"echny míry v bodech a pica a pro p evád ní bod 
a pica na palce. Standardn  se v DTP pou!ívá 72 bod  na palec. Tradi ní typografické
standardy pou!ívané na kovov!ch typografick!ch pravítcích jsou oby ejn  p ibli!n  72,27
nebo 72,307 bod  na palec (rozsah = 60 a! 80 pt, m rn! systém = body, nejmen"í
p ír stek = 0,001).

• V poli Cicer/cm ur ete hodnotu pro p evád ní cicer na centimetry, pokud se li"í od
standardní hodnoty 2,1967 (rozsah = 2 a! 3 c, m rn! systém = cicera, nejmen"í
p ír stek = 0,001).

• Pouze sestavy pro tisk: P epína e u mo!nosti Sou adnice objektu pou!ijte pro ur ení, zda se
p ír stky na vodorovném pravítku opakují od nuly na ka!dé Stránce nebo zda pokra ují
po celém Archu. Toto nastavení ur uje sou adnice objekt  zobrazen!ch v polích. V!chozí
mo!nost je Stránka.

• Rozevírací nabídku Jednotky míry pou!ijte pro nastavení v!chozí m rné jednotky pro
nové sestavy.

P edvolby — Sestava — Odstavec

V sekci Odstavec dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) upravte r zná
nastavení na úrovni odstavce.

Funkci Autoproklad pou!ijte pro automatické nastavení mezery mezi  ádky. Toto nastavení
m !ete pou!ít na odstavec zadáním "auto" nebo "0" do pole Proklad dialogu Styl odstavce
(Styl > Proklad). Narozdíl od odstavc  s absolutním prokladem (stejné mezery mezi v"emi
 ádky) mohou odstavce s autoprokladem obsahovat  ádky s r zn!mi proklady, pokud jsou
ve stejném odstavci kombinována r zná písma a velikosti písem.

Autoproklad za íná se základní hodnotou prokladu, kterou QuarkXPress vypo ítá
prozkoumáním hodnot akcentové a spodní dota!nice v písmu pou!itém pro automaticky
prolo!en!  ádek a  ádek nad ním; u!ivatelem definovaná velikost textu (Styl > Velikost)
v"ak p i ur ování této základní hodnoty hraje nejv t"í roli. Nakonec je hodnota ur ená
u!ivatelem v poli Autoproklad p idána k základní hodnot , a tím je získána celková hodnota
prokladu.

Chcete-li ur it autoproklad v procentech, zadejte hodnotu 0% a! 100% v p ír stku 1%. Tato
hodnota ur uje velikost prokladu mezi dv ma  ádky takto: Nejv t"í velikost písma v  ádku
v!"e je násobena procentní hodnotou. V!sledek je p idán k základní hodnot  autoprokladu
mezi dv ma  ádky. P esto!e je proces komplikován návrhem n kter!ch písem, zde je
zjednodu"en! p íklad: Text o velikosti 10 bod  konzistentn  naformátovan! "standardním"
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písmem a s hodnotou Autoproklad nastavenou na 20% má proklad 12 bod  (10 bod  +
[20% z 10] = 12 bod ). Pro nastavení p ír stkového autoprokladu zadejte hodnotu, které
p edchází znak plus (+) nebo mínus (–), od –63 bod  do +63 bod . M !ete pou!ít libovoln!
m rn! systém. Zadání "+5" p idá 5 bod  prokladu k základní hodnot  autoprokladu; zadání
"+5 mm" p idá 5 milimetr .

Za"krtávací polí ko Zachovat proklad pou!ijte pro nastavení polohy  ádku textu, kter!
spadne p esn  pod p eká!ku ve sloupci nebo ráme ku. Je-li Zachovat proklad ozna eno,
bude ú a í  ádku umíst no podle jeho pou!ité hodnoty prokladu. Není-li Zachovat proklad
ozna eno, akcentová dota!nice  ádku bude sousedit se spodkem p eká!ky nebo jinou
hodnotou obtékání (Objekt > Obtékání).

V oblasti Zamknout k síti podle:

• Klepnutím na Akcenty a spodky zamknete text k síti podle hodnot akcentov!ch a spodních
dota!nic znak .

• Klepnutím na Velikost písma (Em Box) zamknete text na sí  podle velikosti em box  znak .

Pro ka!d! jazyk v seznamu D lení slov pou!ijte rozevírací nabídku Metoda v oblasti D lení
slov pro ur ení metody, kterou QuarkXPress pou!ívá pro automatické d lení odstavc ,
pokud odpovídající polo!ka není nalezena v adresá i v!jimek d lení. Zvolené nastavení
ovlivní pouze odstavce, pro které je povoleno Automatické d lení (Upravit > D+V):

• Zvolte Standardní, aby byl pou!it algoritmus d lení vestav n! do verzí programu
QuarkXPress star"ích ne! 3.1. Dokumenty vytvo ené ve verzích QuarkXPress star"ích
ne! 3.1 pou!ívají Standardní, pokud jsou otev eny ve verzi 3.1 nebo nov j"í.

• Zvolte Roz!í ené, aby byl pou!it algoritmus d lení vestav n! do verzí programu
QuarkXPress 3.1 a nov j"í.

• Roz!í ené 2 pou!ívá stejn! algoritmus jako Roz!í ené, ale p ed pou!itím algoritmu prohledá
v"echny vestav né slovníky d lení. Roz!í ené 2 pou!ívá Dieckmannovy zdroje v!jimek a
algoritmus pro d lení. Tato mo!nost byla poprvé pou!ita ve verzi QuarkXPress 4.11 pro
n m inu (reformovanou) a v nov j"ích verzích byla roz"í ena na ostatní jazyky. Je-li pro
jazyk dostupná, je to v!chozí metoda pro projekty vytvo ené v programu QuarkXPress.

P edvolby — Sestava — Typografické

V sekci Sdílení dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) nastavte v!chozí
mo!nosti pro sdílení nového obsahu. V sekci Typografické dialogu P edvolby (nabídka
QuarkXPress/Upravit) ur ete, jak QuarkXPress vytvá í typografické styly, nap íklad horní
a dolní indexy:

• V oblasti Horní index nastavte umíst ní a m  ítko (velikost) znak  horního indexu. Hodnota
Posuv ur uje, o kolik ní! pod sí  ú a í posune QuarkXPress znaky horního indexu. Hodnota
Posuv se m  í v procentech velikosti písma. V!chozí hodnota je 33%. Hodnota Svisle ur uje
svislou velikost znak  v procentech velikosti písma. Hodnota Rovn  ur uje "í ku v procentech
normální "í ky znaku (jak ur il tv rce písma). V!chozí hodnota pro ob  m  ítka je 60%
(rozsah = 0 a! 100%, m rn! systém = procenta, nejmen"í p ír stek = 0,1).
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• V oblasti Dolní index nastavte umíst ní a m  ítko (velikost) znak  dolního indexu. Hodnota
Posuv ur uje, o kolik v!" nad sí  ú a í posune QuarkXPress znaky dolního indexu. Hodnota
Posuv se m  í v procentech velikosti písma. V!chozí hodnota je 33%. Hodnota Svisle ur uje
svislou velikost znak  v procentech velikosti písma. Hodnota Rovn  ur uje "í ku v procentech
normální "í ky znaku (jak ur il tv rce písma). V!chozí hodnota pro ob  m  ítka je 100%
(rozsah = 0 a! 100%, m rn! systém = procenta, nejmen"í p ír stek = 0,1).

• V oblasti Kapitálky nastavte m  ítko znak  s aplikovan!m  ezem Kapitálky. Hodnota Svisle
ur uje svislou velikost znak  v procentech velikosti písma. Hodnota Rovn  ur uje "í ku v
procentech normální "í ky znaku (jak ur il tv rce písma). V!chozí hodnota pro ob  m  ítka
je 75% (rozsah = 0 a! 100%, m rn! systém = procenta, nejmen"í p ír stek = 0,1).

• V oblasti Exponent nastavte m  ítko znak  exponentu. Hodnota Svisle ur uje svislou
velikost znak  v procentech velikosti písma. Hodnota Rovn  ur uje "í ku v procentech
normální "í ky znaku (jak ur il tv rce písma). V!chozí hodnota pro ob  m  ítka je 60%
(rozsah = 0 a! 100%, m rn! systém = procenta, nejmen"í p ír stek = 0,1).

• V oblasti Slitky nastavte pou!ívání slitk  vestav n!ch do písma. Slitek je typografická
konvence, p i které jsou ur ité znaky zkombinovány do jednoho piktogramu. V t"ina písem
obsahuje slitky pro znak "f" následovan! znakem "i" a znak "f" následovan! znakem "l".
Pole Vypnout nad umo! uje ur it hodnotu vyrovnání a prostrkání (m  eno v jednotkách
1/200 em), nad kterou nebudou znaky kombinovány do slitk . Nap íklad nadpis s velkou
hodnotou prostrkání by nem l obsahovat slitky. V!chozí hodnota je 1 (rozsah = 0 a! 10,
m rn! systém = 0,005 [1/200] em mezery, nejmen"í p ír stek = 0,001). Chcete-li zabránit
zkombinování dal"ích písmen ve "ffi" a "ffl" (nap íklad ve slovech office a waffle) do slitk ,
ozna te Ne „ffi“ nebo „ffl“. T íznakové slitky pro tyto kombinace, které jsou b !né v
tradi ních typografick!ch systémech, nejsou standardn  pou!ívány v písmech ur en!ch
pro Mac OS, tak!e n kdo preferuje ponechat v"echny t i znaky samostatn , místo aby se
kombinovaly pouze dva z nich. Upozor ujeme, !e mnoho PostScriptov!ch písem nemá
slitky "ffi" a "ffl", ale v t"ina písem OpenType ano. Tato mo!nost není ve v!chozím stavu
ozna ená.

• Ozna te Vyrovnávat nad pro ur ení, aby QuarkXPress pro  ízení vzdálenosti mezi znaky
pou!íval tabulky vyrovnání, které jsou vestav ny ve v t"in  písem. Pole Vyrovnávat nad
umo! uje specifikovat velikost písma, nad kterou musí b!t pou!ito automatické
vyrovnávání. Funkce Vyrovnávat nad rovn ! vyu!ívá u!ivatelské informace o prostrkání
ur ené v dialogu Hodnoty prostrkání pro pro zvolené písmo (Slu"by > Upravit
prostrkání). Tato mo!nost je ve v!chozím stavu ozna ena a má nastaven práh 4 body
(rozsah = 0 a! 72 body, m rné systémy = r zné [", pt, cm, atd.], nejmen"í p ír stek = 0,001).

• Ozna te Standardní M-mezera pro ur ení ekvivalentu em-mezery p i velikost písma v
bodech (nap íklad písmo 24 pt má em-mezeru 24 pt). Není-li ozna ena mo!nost Standardní
M-mezera, QuarkXPress pou!ívá jako "í ku em-mezery "í ku dvou nul v aktuálním písmu.
Tato mo!nost je ve v!chozím nastavení ozna ena. Em-mezeru m !ete vlo!it do textu
stisknutím Option+mezerník / Ctrl+Shift+6.

• Pole Volitelná mezera pou!ijte pro zm nu 50% v!chozí "í ky volitelné mezery. Chcete-li
vytvo it d litelnou volitelnou mezeru, stiskn te Option+Shift+mezerník / Ctrl+Shift+5; pro
vytvo ení ned litelné volitelné mezery stiskn te Command+Option+Shift+mezerník /
Ctrl+Alt+Shift+5. Hodnota Volitelná mezera je vyjád ena v procentech normální en-mezery
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pro dané písmo a velikost písma (rozsah = 0 a! 400%, m rn! systém = procenta, nejmen"í
p ír stek = 0,1).

• Za"krtávací polí ko Akcenty u verzálek slou!í k ur ení, zda se pou!ijí akcenty u
akcentovan!ch znak , pokud je na text aplikován  ez Verzálky. Tato mo!nost je ve v!chozím
nastavení ozna ena.

P edvolby — Sestava — Nástroje

Sekce Nástroje dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) pou!ijte pro ur ení

v!chozích charakteristik nástroj  Lupa  a Objekt  a pro nastavení v!chozích parametr 
objekt  vytvo en!ch nástroji pro tvorbu objekt .

• Pro konfigurování nástroje Objekt  vyberte nástroj Objekt a klepn te na Zm nit. Pole
Shift + p ír stek postrkování pou!ijte pro nastavení, o kolik pixel  nástroj Objekt postr í
objekt. Pomocí p epína   v sekci Poklepání na ráme ek ur ete, co se stane po poklepání
na ráme ek: M !ete zvolit p epnutí z nástroje Objekt na nástroj odpovídajícího obsahu
nebo otev ení dialogového okna Zm nit.

• Chcete-li nastavit rozsah a p ír stek zm ny zobrazení nástroje Lupa , zvolte nástroj Lupa
a klepn te na Zm nit.

• Chcete-li nastavit mo!nosti p etahování pro nástroje Text a Obrázek, zvolte nástroj

kombinovaného obsahu  a poté klepn te na Zm nit. Po klepnutí na Vytvo it ráme ky
vytvo íte p i p eta!ení se zvolen!m nástrojem nového obsahu nov! ráme ek. Po klepnutí
na Vybrat ráme ky vyberete ráme ky p i p eta!ení se zvolen!m nástrojem odpovídajícího
obsahu.

• Chcete-li zm nit v!chozí atributy pro objekty vytvo ené jedním nebo více nástroji pro
vytvá ení objekt , vyberte nástroje a poté klepn te na Zm nit.

• Pokud jste upravili p edvolby pro nástroj a chcete zm nit p edvolby zp t na v!chozí
nastavení, vyberte nástroj(e) v seznamu a klepn te na Obnovit. Pokud jste upravili p edvolby
pro n kolik nástroj  a chcete zm nit v"echny p edvolby nástroj  zp t na v!chozí nastavení,
klepn te na Obnovit v!e.

P edvolby — Sestava — Soutisk

Od verze 9.0 ji! aplikace nepodporuje roz"í en! a potla en! soutisk (spread / choke).
Roz"í ení a potla ení nastavená na listu Soutisk nebudou na v!stupu pou!ita. P etisky a
vykrojení se v"ak zachovají.

P edvolby — Sestava — Vodítka a sí 

V sekci Vodítka a sí  dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) definujte r zná
v!chozí nastavení pro vodítka a sít  návrhu.

Pole Dosah magnetu umo! uje zm nit v!chozí vzdálenost 6 pixel , na kterou se objekty
p itáhnou k vodítk m stránky, pokud je zvolena funkce Magnetická vodítka (nabídka
Zobrazit) (rozsah = 1 a! 216, m rn! systém = pixely, nejmen"í p ír stek = 1).

V oblasti Vodítka:
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• Pro nastavení v!chozí barvy ohrani ení a vodítek pou!ijte tla ítka Barva ohrani ení a
Barva vodítka.

• Klepn te na P ed obsahem nebo Za obsahem pro ur ení, zda budou vodítka pravítek a
vodítka stránky umíst ny p ed nebo za v"emi objekty na stránce.

V oblasti Sí  stránky:

• Pro nastavení minimální velikosti zobrazení, p i které bude viditelná sí  p edlohy stránky
a sí  textového ráme ku zadejte hodnotu do pole Viditelné p i zv t!ení.

• Klepn te na P ed obsahem nebo Za obsahem pro ur ení, zda bude sí  p edlohy stránky
umíst na p ed nebo za v"emi objekty na stránce. Pokud klepnete na P ed obsahem, m !ete
ur it, zda bude sí  p edlohy stránky p ed nebo za vodítky.

P edvolby — Sestava — Správce barev

V sekcích Správa barev dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) definujte
barvy, aby se konzistentn  zobrazily nebo vytiskly na v"ech za ízeních.

V oblasti Transforma ní metoda:

• Chcete-li vybrat p evad   barevn!ch transformací, vyberte mo!nost v rozevírací nabídce
P evad   barev.

• Abyste dosáhli u v"ech metod co nejtmav"ího v!stupu  ern!ch barev, ozna te Kompenzace
 erného bodu.

V oblasti Mo"nosti zdroje:

• Rozevírací nabídku Nastavení zdroje pou!ijte pro ur ení barevného prostoru zdroje obrázk 
a barev pou!it!ch v programu QuarkXPress.

• Chcete-li povolit p íkaz Informace o profilu v nabídce Okno a na kart  Správa barev v
dialogu Importovat obrázek, ozna te Povolit p ístup k obrazov!m profil m . Tato mo!nost
vám umo!ní zobrazit informace o profilech.

Pouze sestavy pro tisk: Pro specifikování, jak se sestavy zobrazí p i pou!ití podnabídky
Zobrazit > V!stup nátisku, pou!ijte mo!nosti v oblasti M kk! nátisk:

• Pro ur ení v!chozího nastavení v!stupu nátisku vyberte mo!nost v rozevírací nabídce
V!stup nátisku.

• Pro nastavení renderování p i m kkém nátisku vyberte mo!nost v rozevírací nabídce
Renderování. Vnímatelné p evede v"echny barvy ve zdrojové "kále, aby se ve"ly do cílové
"kály. Relativní kolorimetrie zachová barvy, které jsou ve zdrojové "kále i v cílové "kále.
Zm ní se jedin  zdrojové barvy, které nejsou v cílové "kále. Sytost uvá!í sytost zdrojov!ch
barev a zm ní je na barvy se stejnou relativní sytostí v cílové "kále. Absolutní kalorimetrie
zachová barvy, které jsou ve zdrojové "kále i v cílové "kále. Barvy, které jsou mimo cílovou
"kálu, jsou upraveny relativn  k tomu, jak by m ly vypadat po vytisknutí na bíl! papír.
Definováno zdroji pou!ívá renderování definované v nastavení zdroje pro v"echny barvy
a obrázky.
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Pouze sestavy pro tisk: V oblasti Vektorové soubory EPS/PDF:

• Pro správu barev vektor  v importovan!ch souborech EPS a PDF ozna te P evod barev
vektorov!ch soubor  EPS/PDF. Upozor ujeme, !e tato p edvolba se pou!ije pouze na
soubory EPS a PDF importované a! po za"krtnutí tohoto polí ka.

• Chcete-li spravovat barvy vektor  i v souborech EPS a PDF, které ji! byly importovány do
aktivního projektu, ozna te V etn  stávajících vektorov!ch soubor  EPS/PDF v sestav .

Pouze sestavy pro web: Chcete-li ur it v!stupní profil pro export HTML, vyberte mo!nost v
rozevírací nabídce Export HTML.

Pouze interaktivní sestavy: Chcete-li ur it v!stupní profil pro export SWF, vyberte mo!nost
v rozevírací nabídce Export SWF.

P edvolby — Sestava — Vrstvy

V sekci Vrstvy dialogu P edvolby (nabídka QuarkXPress/Upravit) upravte nastavení,
které se pou!ije p i vytvo ení nové vrstvy.

• Chcete-li standardn  ponechat nové vrstvy viditelné, ozna te Viditeln!.

• Aby nové vrstvy nebyly ve v!chozím stavu tisknutelné, ozna te Potla it tisk.

• Chcete-li standardn  ponechat nové vrstvy zamknuté, ozna te Zamknuto.

• Chcete-li zachovat obtékání na nov!ch vrstvách, tak!e text na viditeln!ch vrstvách bude
obtékat okolo objekt  umíst n!ch na skryt!ch vrstvách, klepn te na Zachovat obtékání.

P edvolby — Sestava — Prezentace

Pouze interaktivní sestavy: Sekce Prezentace dialogu P edvolby (nabídka
QuarkXPress/Upravit) umo! uje upravit v!chozí p echody stránek, nastavit v!chozí
kurzory, nastavit v!chozí interval automatického posuvu a vybrat, zda automatick! posuv
v projektu pokra uje ve smy ce.

• Chcete-li nastavit v!chozí p echod stránky, vyberte mo!nost v rozevírací nabídce Efekt a
zadejte trvání tohoto p echodu do pole  as pod touto rozevírací nabídkou.

• V!chozí kurzory nastavte v rozevíracích nabídkách v oblasti Kurzory.

• Chcete-li vybrat kurzor, kter! se zobrazí, pokud koncov! u!ivatel p esune ukazatel my"i
p es interaktivní objekt, vyberte mo!nost v rozevírací nabídce U"ivatel.

• Chcete-li, aby aktivní projekt (pokud je otev en!) automaticky posouval ze stránky na
stránku bez u!ivatelova zásahu, klepn te na Autom. posunout ka"d!ch a zadejte prodlevu
do pole sekund.

• Aby se projekt po provedení akce Zobrazit dal!í stránku automaticky vrátil z poslední
stránky na první (a obrácen ), ozna te Smy ka.
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P edvolby — Sestava — SWF

Pouze interaktivní sestavy: Sekce SWF umo! uje nastavit v!chozí mo!nosti exportu pro
interaktivní sestavy. Chcete-li zobrazit a nakonfigurovat tyto mo!nosti, klepn te v této
sekci na V!chozí mo"nosti; otev e se dialog Nastavení exportu. Dal"í informace o
pou!ívání této sekce, viz "Nastavení exportu".
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Legislativní upozorn ní

©2022 Quark Software Inc. a poskytovatelé jeho licencí. V"echna práva vyhrazena.

Chrán no následujícími patenty USA: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 
6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793 a dal"ími souvisejícími 
patenty.

Quark, logo Quark, QuarkXPress a QuarkCopyDesk jsou obchodní zna ky nebo registrované 
obchodní zna ky spole nosti Quark Software Inc. a jejích p idru!en!ch spole ností v USA 
a/nebo dal"ích zemích. V"echny ostatní zna ky jsou majetkem odpovídajících vlastník .

Barvy PANTONE ® zobrazené programem nebo v dokumentaci nemusí zcela vyhovovat 
standard m PANTONE. P esné barvy najdete v p íru kách PANTONE. PANTONE ® a dal"í 
obchodní zna ky Pantone, Inc. jsou majetkem firmy PANTONE LLC. © Pantone LLC 2010.

Pantone je vlastníkem autorsk!ch práv barvov!ch dat a softwaru, na které poskytuje licence 
spole nosti Quark Software Inc. pro distribuci v!hradn  v kombinaci se softwarem Quark. 
Barvová data a software PANTONE nesmí b!t kopírován na jin! disk nebo do pam ti, pokud 
to nesouvisí s pou!íváním softwaru Quark.
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Index
A

adresá e pro export 479
akce 272, 304, 305
akce p i p eb hu my"i 404, 405, 406
akcenty u verzálek 482
aktualizování obsahu 338
alfa-masky 171
AppleScript 448, 449, 450, 451
audio 339
automatické vkládání stránek 479
automatické vyrovnání 113
autoproklad 481

B

barva 106, 167, 185, 234
barva hypertextového odkazu 479
barva vazby 479
barvy 42, 70, 181, 182, 183, 184, 185, 186
barvy pozadí 168
barvy pro web 183
Bézier 64, 69, 71, 73, 74
Bézier v ráme ek 67, 136
bitmapové obrázky 164
bitová hloubka 164
body 64

C

ceny 478
cesty 175
cesty k obrázku 230
chyb jící písma 472, 474
cíle 398, 400, 401, 402, 403
CMYK 183
Composition Zones 251, 254, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 466
Compressed Image Import 466
cykly 317, 318

D

dát blí! 76
dát dál 76
dát dop edu 76
dát dozadu 76
definice sestavy 352, 366, 369
DejaVu 430
d lení slov 113, 481
Design Grid 466
detekce obrys 177
dialog tisk 231
DIC 181
difúze 177
docx 99, 455
dokumenty Excel 453
dolní index 482
dolní linka 148
doost it 177
Dopln k Script 448, 449, 450, 451
dopl ky 427, 428, 466, 473
duplikování 77

E

e-knihy 345, 347, 348
EA Text 466
Edit Original 466
efekt reliéfu 177
efektivní rozli"ení 164
efektivní rozli"ení obrázku 39
em mezera, standard 482
EPS 240
ePub 328, 345
Error Reporting 466
exponent 482
exportování 98, 99, 100, 147, 320, 321, 422, 423,
487
exportování sestav 57
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externí sestava kompozice 262

F

filmy 284
filtry 177
Flash 397
FOCOLTONE 181
formátování 335
formátování textu 28
formáty obrázkov!ch soubor 396
formulá e 408, 410, 411, 412, 413
Full Resolution Preview 431
funkce 324, 326

G

Galerie obrázk 457
Gaussovské rozost ení 177
grafy Excel 89, 453
Guide Manager Pro 432, 433, 434, 435, 437, 438

H

hlavní kapitola 224
hledat obrysy 177
hledat/nahradit 100
Hledat/Nahradit objekt 439
horní index 482
horní linka 148
HSB 183
HTML 342
HTML Text Import 439
HTML textové ráme ky 393
HTML5 44
hypertextové odkazy 46, 398, 400, 401, 402, 403
Hyph_CNS_1 466
Hyph_CNS_2 466
Hyph_CNS_3 466
HyphDieckmann 466

I

ICC profily 187
Ichitaro import 466
import obrázk 479
import PSD 49, 172, 173, 174, 175, 176, 466, 477
import z Photoshopu 49

importování 98, 99, 100, 147, 166, 168
indexované barvy 175
iniciály 140
Interaktivita Quark AVE 44
interaktivní sestavy 272, 273, 274, 280, 281, 282, 
284, 285, 286, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 297, 
298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 313, 314, 316, 
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 
327, 486
Interaktivní sestavy 466, 487
inverze 178

J

Jabberwocky 466
jas 178
jazyk textu 146
JDF 236, 351, 391
jeden zdroj 246
Job Jackets 189, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 
358, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 
370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 
382, 383, 385, 386, 388, 390, 391, 476
Job Jackets, sdílené 370, 373
Job Ticket 352, 353, 355, 361, 362, 363, 365, 366, 
367, 369, 370, 372, 373

K

kanály 174, 175
kapitálky 482
kapitoly 221, 222, 223, 224
kaskádní styly 395
Kern-Track editor 466
Kindle 328, 347
klávesové p íkazy 21, 302
klávesy 302, 320
Klonova 456
knihovna sdíleného obsahu 246
knihovny 226, 227, 228, 229
knihy 212, 213, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
komprese 487
koncové body 73
kontextové nabídky 39
kontrast 178
kontrola pravopisu 102, 104, 477
Kontrola  ádku 454
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kontury 177
kopírování 76, 141
k ivky 178
k í!ové odkazy 215, 216
krytí 106, 174, 186, 187

L

LAB 183
linka ú a í 148
Linkster 459
linky 30, 62, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 137, 186
linky bez vazby 142
linky nad 141
linky pod 141
lupa 50

M

mapování písem 147, 474
medián 177
m kké poml ky 114
m kk! nátisk 190
meta zna ky 420, 421
metadata 345
mezery 78, 146
mezery u odstavce 111
Mezislovní prostrkání 454
Microsoft Word 99
míry 480
místo vlo!ení textu 98
Mojikumi 466
m í!ky 91

N

nabídky, kaskády 413, 416, 419
nabídky, standardní 413, 415
náhled 237, 320, 421, 422
Náhled v plném rozli"ení 474
Náhled v!stupu 53
náhodn! text 466
náhradní písmo 146, 471, 472
nápov da 38
nastavení projektu 352
Nastavení spolupráce 250, 264, 268, 269, 270
nastavení v!stupu 187, 189, 190, 191, 192
nastavení zdroje 187, 189, 190, 191

Nástroj Bézierovo pero 21
Nástroj Hv zda 21, 451
Nástroj Konvertovat bod 21
Nástroj Linka 21
Nástroj Linka od ruky 21
Nástroj Lupa 21
nástroj Místní nabídka 24
Nástroj N !ky 21
nástroj Obdélníková obrazová mapa 24
Nástroj Obdélníkov! ráme ek 21
Nástroj Objekt 21
nástroj Obrázkové tla ítko 24
Nástroj Obrázkov! obsah 21
Nástroj Odebrat bod 21
Nástroj Ováln! ráme ek 21
nástroj P epína 24
Nástroj P idat bod 21
nástroj Ráme ek formulá e 24
nástroj  et zená akce my"i 24
Nástroj  et zení 21
Nástroj Ruka 21
nástroj Seznam 24
Nástroj Tabulky 21
nástroj Textové pole 24
Nástroj Textov! obsah 21
nástroj Tla ítko 24
nástroj Za"krtávací polí ko 24
nástroj Zru"ení  et zené akce my"i 24
Nástroj Zru"ení  et zení 21
Nástroj Zvolit bod 21
nástroje 24, 39, 484
návrhá  sestavy 355
názvy tla ítek 471
negativ 178
neshodné p edvolby 468
neviditelné 146
N !ky 447

O

objektov  orientované obrázky 164
objekty 62, 63, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 137, 272, 273, 
281, 325
objekty animace 285, 286, 289
objekty Composition Zones 251, 254, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267
objekty nabídka 294, 295, 297
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objekty okno 298
objekty p edlohy stránky 479
objekty SWF 282
objekty textov! ráme ek 299
objekty tla ítko 290, 291, 293, 294
objekty video 284
obrázkové efekty 48, 176, 177, 178, 179, 180, 466, 
478
obrázkové prezentace 341
obrázkové ráme ky 67, 72
obrázky 29, 137, 164, 166, 167, 168, 169, 261, 335, 
474
obrazové mapy 406, 407, 466
obsah 62, 210, 211, 212, 213, 226, 344
obtékání textu 136, 137, 139, 175, 207
odd lova  stránek 471
oddíly 223
odsazení textu 135
odstavcová p edloha stylu 116
odstín 178
odstran ní 141
odvolat 61, 473
okna 51
opakovat 61
operátory 323
OPI 236, 444, 445
o ezové cesty 72, 169, 170, 171, 175
o íznutí 167
otev ení 473
oto ení 78, 167

P

Paleta Míry 39
Paleta Nástroje 21, 39
paleta Nástroje pro Web 24
paleta Piktogramy 466
Paleta Piktogramy 45
Paleta Vzhled stránky 41
palety 39
PANTONE 181
parametry 323, 324
PDF 241, 445, 476
PDF Filter 445
piktogramy 144
písma 105, 135, 234
písma OpenType 142

plovoucí popisky 79
pohyb ú a í 107
pojmenované barvy pro web 183
pomocné slovníky 104
po adí nad sebou 76
posterizace 178
PostScript 242
pou!ití 168, 180, 260, 264, 321
pou!ití obrázk 168
práh 178
pravidla 382, 383, 385, 388
p echody 300
p edlohy stránky 41, 197, 202, 208
p edlohy stylu 41, 116, 120, 121
p edvolby 304, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 
475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 
486, 487
p edvolby aplikace 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 
476, 477, 478
p edvolby projektu 468, 478, 479
p edvolby sestavy 468, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 
486, 487
p epínání p edlohy stránky 50
p esunutí 75
p eta!ení textu 98, 471
p evad   barev 187
p evracení 168
prezentace 486
prezenta ní sestavy 273, 280
p ichycení k vodítk m 159
p idat "um 177
p íkazy if 317
p ímé barvy 181
p ipojení 26, 211
p izp sobení 178
profil obrazovky 187
profily 44, 193
prohlí!e e 475
projekty 55, 57, 58
proklad 110, 481
prolnutí 70, 185, 187
prom nné 323, 327
prostrkání 115
pr hlednost 235
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Q

QuarkVista 466

R

ráme ky 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 
79
ráme ky bez vazby 142
rámování 479
rámy 70, 185
rastrové obrázky 164
rastrové textové ráme ky 393
reformovaná n m ina 2006 477
rejst ík 219, 475
rejst íky 47, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
226, 466
reliéf 177
renderování 187
re!im barev 164
re!im jedné sestavy 55, 479
re!imy prolnutí 173
RGB 183
rodiny písem v CSS 395
rodiny sestav 202
rozd lení obrazovky 50
rozd lení okna 51
rozd lování 71
rozli"ení 39, 164
rozm ry 164
roz"í ené 237
RTF Filter 466
ru ní prostrkání 115
ru ní vyrovnání 112

S

sady dopl k 428
sady palet 49
sady pravidel 382, 385, 386, 388
sady zav "en!ch znak 160, 162, 163
sady zobrazení 53
Sbalit 243
sdílené sestavy 269
sdílení 474
sdílen! obsah 43, 246, 248, 249, 250, 259, 262, 263, 
269, 270, 294, 474
selektivní barva 178

separace barev 181
separa ní pláty 181
seskupování 76
sestava kompozice 254, 256, 261, 263, 264, 266, 267, 
268, 269, 270
sestava pro web 392, 393, 395, 396, 397, 398, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 
412, 413, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423
sestavy 33, 55, 57, 58, 230, 239, 257, 259
Sestavy App Studio 55, 57, 376
sestavy ePub 339
sestavy pro tisk 55
Sestavy pro web 24, 55
Sestavy tla ítek 273, 294
sestavy z posloupnosti obrázk 286, 289
Sestavy z posloupnosti obrázk 273, 285, 294
seznam soubor 474
seznamy 43, 210, 211, 212, 213, 226
Shape of Things 451
sirotek 112
sí  ú a í 134
sít 435
sít  návrhu 148, 149, 150, 151, 153, 154, 156, 158, 
159, 160, 484
sít  p edlohy stránky 148, 150, 156, 158
sít  stránky 156, 158
sít  textového ráme ku 148, 151, 158
skripty 316, 317, 318, 319, 320
Skr!t potla ené 35
skupiny 77, 93, 186
skupiny palet 49
skupiny tla ítek 294
slitky 144, 482
slu ování 71
solarizovat 177
soub !né posouvání 471
soubory Photoshop 172, 173, 174, 175, 176, 466, 
477
sou ásti 328, 335
souhrn 237
soutisk 43, 245, 484
spadávka 235, 428, 429, 438
Special Line Break 466
specialista na v!stup 355
speciální znaky 146
specifikace sestavy 377, 378
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specifikace v!stupu 379, 380, 382
spojování 75
spolupráce 246
správa barev 44, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 485
správa barev, EPS 187
správa barev, obrázky 193
správa barev, PDF 187
správa barev, star"í 190
stránky 32, 301
st ední body 73
st ední linka 148
styl odstavce 108, 141
styl textu 105, 108
Styly objektu 441, 442, 443
styly OpenType 142
styly sít 156, 158
super rozmno!it 451, 452
Super rozmno!it 451, 452
svislé m  ítko 107
svislé zarovnání textu 135
SWF 320, 321, 397, 487
SWF Import 466
SWF Toolkit 466
synchronizace 224, 246, 248, 249, 250, 261, 267, 
474
sytost 106, 167, 178, 185, 186

T

Table Import 453
tabulátory 111
tabulky 33, 62, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 419
tabulky Excel 88
tabulky prostrkání 115
text 98, 99, 100, 102, 104, 136, 137, 139, 140, 141, 
142, 147
text na ráme ek 136
textová p edloha stylu 118
textové cesty 137, 140
textové ráme ky 67, 72, 134, 137
tisk 176, 225
tiskové pláty 181
TOYO 181
t ídy zav "en!ch znak 160, 162
TRUMATCH 181
tvary 63, 64
Tvorba tvar 461

Type Tricks 453, 454, 455
typografické uvozovky 471
typografie 98, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 134, 135, 
140, 141, 142, 144, 146, 147

U

události 272, 313, 314
ukládání do vyrovnávací pam ti 477, 478
ulo!ení 473
ulo!ení obrázk 180
umíst ní textu 134
Unicode 45
upravení 98
upravení obrázk 48
URL adresy 342, 343
u!ivatelské události 313, 314

V

vázané linky 141
vázané ráme ky 79, 141
vazby 398, 401, 402, 403
vdova 112
vektorové obrázky 164
velikost písma 105
víceinkoustové barvy 183
videa 340, 342
Vlastní podtr!ení 455
vlo!ení 76, 141
vlo!it nastavení 471
vodítka 59, 60, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 484
vodorovné m  ítko 107
volba 75
volby 179
vrstvy 48, 173, 174, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 235, 486
vrstvy PDF 209
vr!en! stín 194, 195, 430
v!chozí cesta 474
vyhladit 177
v!jimky d lení 114
vyjmutí 76
v!pl ky 113
v!razy 322, 323, 324, 325, 326, 327
vyrovnání 112, 245
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vyrovnání OpenType 479
Vyrovnávat nad 482
v!stup 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 
241, 242, 243, 244, 245
v!stupní styly 244
v!ta!kové barvy 181
Vytvo ení ceny 453
Vytvo ení zlomku 453
vyvá!ení barev 178
V!vojové zobrazení 53

W

Word 455
Word 6-2000 Filter 455
WordPerfect 99
WordPerfect Filter 455

X

XML Import 466
XSLT Export 455

Z

zadavatel úlohy 355
záhlaví 96

zamknout k síti 481
zamknutí 79, 208, 250
zápatí 96
zará!ky 109
zarovnání 78, 109
zarovnání k okraj m 160
zástupné texty 477
zav "ená interpunkce 160
zav "ené znaky 160, 162, 163
zdroje 58
Zdroje 351, 352, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382
zdroje digitální sestavy 376
zkosení 79, 167
zku"ební provedení 388
zlomky 478
zm na tvaru 69, 74
zm na velikosti 68, 74, 77
zna kování textu 335
zna ky 234
zobrazení 470
Zobrazení Editoru  lánku 52
zobrazení p etékaného textu 328
Zobrazit o ez 35, 470
zrychlené posouvání 471
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