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WORD – oprava chyb, formátování
V následujícím článku jsou úmyslné pravopisné a
gramatické chyby. Celý článek je rovněž špatně
zformátován. Chyby najdi, odstraň a text vhodně
zformátuj.

národní park Šumava
Národní park Šumava je největším Národním parkem v české republice s rozlohou kolem
680 km2. Spolu s německým národním parkem Bavorský les vytváří jednu z největších
souvisle za lesněnýchploch ve střední Evropě (zalesněná plocha tvoří kolem 80 % území NP),
nazývanou někdy Zelené srdce Evropy.
Je přímo spojený s chráněnou krajinnou oblastí, jejíž byl až do roku 1991 součástí, a která tvoří jeho ochranné pásmo.
Národní park Šumava je od roku 1990 součástí byosférické rezervace vyhlášené organizací UNESCO - její území pokrývá
jak území národního parku, tak i CHKO.
Na ploše národního parku jsou tři ledofcová jezera, Plešné, Laka a Prášilské, známá
jezera černé a čertovo se nacházejí na území CHKO. Najdeme tu chráněná území, jež jsou
součástí evropské sítě Natura 2000, šumavská rašeliniště jsou pak chráněna Ramsarskou
úmluvou o ochraně mokřadů.
Viskituje se tu mnoho chráněných živočichů např. severská mišivka horská, vzácně lze
narazit i na rysa ostrovida. Z volnje žijících ptáků tu můžete nalézt tetřeva hlušce, tetřívka obecného a
jeřábka lesního, vijimečně i orla mořského. Perlorodka říční má v Národním parku Šumava největší
výskyt v České republice.

1. Postup při odstraňování pravopisných a gramatických chyb.
a) Přepiš doslovně text článku, chyby zatím neopravuj.
b) Během zadávání textu tě aplikace Word upozorní na pravopisné nebo gramatické
chyby vkládáním červeného, zeleného nebo modrého podtržení pod text, ve kterém se
pravděpodobně vyskytuje chyba:

• Červené podtržení: Označuje pravděpodobnou pravopisnou chybu nebo aplikace
Word toto slovo nezná, například vlastní jméno nebo název místa.
• Zelené podtržení: Aplikace Word navrhuje, abyste zkontrolovali správnost
gramatiky.
• Modré podtržení: Pravopis slova je správný, ale slovo zřejmě není správné v
kontextu celé věty.

Jak se s podtržením pracovat?
a) Klikni pravým tlačítkem myši na podtržené slovo a zobrazí se navržené změny (v
některých případech nenabízí aplikace Word alternativní změny pravopisu).
b) Kliknutím na navržené slovo nahradíš slovo v dokumentu a podtržení zmizí. Pokud
dokument s podtrženými slovy vytiskneš, podtržení se na stránkách nevytiskne.

Upozornění týkající se zelených a modrých podtržení:
Aplikace Word je výborný nástroj pro opravu pravopisu, který je většinou poměrně
jednoduchý. Gramatika a správné použití slov jsou však již složitější. Pokud si myslíš, že máš
pravdu a aplikace Word se mýlí, můžeš navržené změny ignorovat a odstranit podtržení.

2. Postup při formátování textu
a) zvol jednotný typ a velikost písma
b) zvýrazni nadpis
c) sjednoť řádkování textu
d) zarovnej text

Vyzkoušej provést změny pomocí stylů: Styly se nachází na kartě Domů ve skupině Styly
(obr. 1). Stačí zvolit požadovaný styl a velikost textu, písmo, atributy a formátování odstavce
se automaticky změní.

Obrázek 1

Obrázek 1 - http://office.microsoft.com/cs-cz/word-help/pridani-urciteho-styluRZ101790574.aspx?CTT=1&client=1&section=6

