Poznámky k elektronické sazbě

(verze 1.5 BETA)

k přípravě textu v text. editoru (MS Word, LibreOffice…)
k importu, nastavení sazby a zpracování textu (InDesign…)
k přípravě HTML pro tvorbu e-knihy (InDesign…)

Stručně ke vzniku a čtení poznámek
Prvotním impulsem k tvorbě poznámek se stala učebnice Fyziky III / 2. díl, která nám vyšla
v nakladatelství Prodos na konci roku 2014. Původním záměrem bylo sepsání problémů při
importu textového dokumentu do InDesignu, ale nakonec z poznámek vznikl popis pracovního postupu v sazbě našich učebnic.
Dobrou volbou bylo vytvoření šablony se styly nejen pro sazbu v InDesignu, ale také pro
přípravu textu v textovém editoru. Použití šablony výrazně pomohlo také při testech s tvorbou e- knihy.
Poznámky k práci v textových editorech se vztahují k MS Wordu (verze 2000, 2003, 2007
a novější) a LibreOffice (testované verze 4.x a 5.x). Poznámky, které popisují práci v InDesignu, platí obecně pro všechny verze. Popisy umístění palet a jejich voleb odpovídají
verzi CS2, nebo InDesign CC 2017.

Členění dokumentu
Poznámky nejsou rozděleny podle profesního zaměření (autor, redaktor, grafik), protože některé body nejsou pevně spjaty s danou aplikací a lze je provádět v různých fázích pracovního postupu. Poznámky je potřeba číst v tom pořadí, v jakém jsou napsány.
Z dokumentu lze kopírovat znaky (kódy) do textového editoru přes systémovou schránku,
otestujte si tak některé znaky.
Legenda k vyznačování textu v těchto poznámkách:
• neproporcionální písmo – kód HTML nebo CSS
• <!-- text --> – komentář ke kódu v HTML
• /* text */ – komentář ke kódu v CSS
• zelený text – zvýraznění v ukázkách (ukázky si kopírujte z PDF do textového editoru)
• fialový text – zvýraznění HTML kódu, který je komentovaný v textu, v CSS nebo
HTML komentářích
• červený text – aktivní odkazy na jiné místo dokumentu
• černý text – odkazy na stránky dostupné z internetu. Doufám, že tyto odkazy nebudou narušovat plynulost čtení. Bohužel jsem nenašel jinou možnost, jak provázat velké množství
informací.
Porozumět tématu znamená znát kontext, ale číst dlouhé texty zase nikoho nebaví. Pro ty, co
nebudou chtít číst celý dokument, jsou k „prolétnutí“ kratší černé texty u každého bodu. Za
černým textem vždy následuje šedý text, který začíná nadpisem „Proč?“. Tento text je pro
pochopení kontextu velmi důležitý.
Pro rychlý přesun mezi body použijte záložky. Pro PDF formát si lze záložky zobrazit
např. v prohlížeči Adobe Reader v menu Zobrazení > Zobrazit / Skrýt > Navigační panely >
Záložky.

Pozor!
Po těchto pár odstavcích naleznete odkaz ke stažení dvou šablon:
1. šablona pro LibreOffice,
2. šablona pro InDesign.
Dokument je roztříděný podle pracovních postupů, jež mohou pomoci k úspěšnému vytvoření univerzální sazby – tedy pokladu, ze kterého bude možné vytvořit tištěnou i elektronickou publikaci.

Zvolený pracovní postup je zacílený na sazbu učebnic. Čím se budete pohybovat dál
v dokumentu, tím se budete dostávat k informacím, které jsou z hlediska postupu proveditelné či opravitelné i v pozdější fázi.
Sazečům doporučuji vše přečíst do doby, než bude hotová 1. kapitola, po které byste měli
zkontrolovat všechny fáze tvorby e-knihy a případně opravit nedostatky ve všech následných šablonách, tj. pro InDesign a pro e-knihu.
Autoři a redaktoři pochopitelně nemusí číst všechno. Pro práci se šablonou v LibreOffice
je pro ně důležitá první část poznámek „9 bodů, které si ujasněte před psaním e- knihy“.
Druhá část poznámek „25 bodů k přípravě a zpracování textu“ je důležitá při psaní textu –
dobře se vstřebává při přípravě první (zkušební) kapitoly.

Navržené styly popsané v dokumentu
Odstavcové styly:
Styl 0010-p-text-zakladni
Styl 0010b-p-zakladni-mezPod
Styl aside-vysledky
Styl blockquote
Styl cover
Styl details-napoveda
Styl figcaption
Styly h1, h2, h3, h4, h5 a h6
Styl p-shrnuti
Styl p-sloka
Styl p-rozšiřující-text
Styl section

Znakové styly:
Styl a-biblioref
Styl a-glossref
Styl a-hypertext
Styl a-noteref
Styl abbr-chem-prvky
Styl abbr-coment
Styl abbr-hlaskuj
Styl abbr-jednotky
Styl abbr-spojuj
Styl abbr-title
Styl cite
Styl dfn-jednotky
Styl dfn-velicina
Styl dfn-vzorce-naStred
Styl q-citace
Styl q-prima-rec
Styl LucidaSansUnicode (bez tagu, styl v pracovní šabloně)
Styl ruby-jazyk-vyslovnost
Styl span-lang
Styl span-nedělit
Styl span-rimskaCisla-ArialUnicode.
Styl span-vsuvka
Styl sub
Styl sup
Styl var-velicina

Proč máte používat právě tyto styly?
1. Názvy stylů jsou navrženy tak, aby je šlo dobře využít při tvorbě e-knihy.
• Určíte z nich názvy tagů <…> a názvy vlastností epub:type="", které jsou psány anglicky a které jsou v názvu řazeny jako první.
• Určíte také z nich názvy tříd class="" a identifikátorů id="", které jsou česky bez diakritiky a které jsou v názvu řazeny až jako druhé.
Popis stylů včetně jejich použití v e-knize naleznete dále v dokumentu.
2. Většina z těchto stylů je předdefinovaná v šablonách pro textový editor LibreOffice a pro
InDesign. Šablony kromě stylů obsahují vzorovou sazbu s ukázkou aplikace stylu na text.
Šablony budou k dispozici zpočátku jen pro omezený počet zájemců pro jejich
otestování. Betatesteři pište prosím na mejl janakrobert@seznam.cz.
V LibreOffice v záložkách panelu pro Odstavcové styly a Znakové styly omezte výběr stylů
na Vlastní styly, aby se zobrazily pouze styly šablony. Více o šablonách čtěte v následující
první části o 9 bodech. Například postup pro načtení nových stylů do již existujících textových dokumentů v LibreOffice naleznete v bodu 6 s názvem Upravujte a rozšiřujte šablony
při psaní textu.
V InDesignu si zobrazte panel Struktura a palety Tagy, Objektové styly, Odstavcové styly
a Znakové styly. Pro práci s panelem Struktura si zobrazte všechny otagované prvky v menu
Zobrazení > Struktura > Zobrazení > vyberte položky Zobrazit značky tagů a Zobrazit tagované rámečky. Zejména zobrazení tagů je u některých více strukturovaných textů důležité, protože dochází k ručním otagování některých částí, tj. bez pomocí stylů. V InDesignu
ani v textovém editoru nelze zanořit znakový styl do znakového stylu (viz bod 12 – Šablona
pro textové editory) ale v InDesignu lze tento problém obejít přiřazením tagů z palety Tagy.
Při importování textu z LibreOffice do InDesignu zvolte podrobnější nastavení zatrhnutím
volby „Zobrazit volby importu“ a zkontrolujte nastavení pro načtení stylů. Při konfliktu stylů musí být použity styly definované v šabloně InDesignu.
Pro pružné a responzivní zobrazení e-knihy je také důležité mít navrženou vzorovou konstrukci v HTML (EPUB) formátu se styly v CSS formátu. Podle konstrukce lze teprve vytvářet obsah a upravovat pracovní postupy podle potřeb na výstupu, jinak budou šablony
bezcenné.

Je důležité si připravovat styly?
Styly v tištěné publikaci mají úkol zjednodušit proces formátování z vizuálního hlediska.
Avšak pro sazbu e-knih přidávejte styly do šablon podle významu textu, ne podle vzhledu.
Pro rozmanitost reprodukování e-knihy je způsob přípravy stylů, u kterých název stylu
není spjatý s jeho vzhledem, mnohem efektivnější. Proto vytvářejte sémanticky nazvané
styly a formátování textu přiřazujte až podle konkrétního výstupu. Definice stylů pro výstup
pak řeší šablony.

Vlastní CSS – lepší kontrola nad reprodukováním
Export sazby z InDesignu do EPUB, ve kterém ponecháte vzhled sazby na automatickém
vytvoření stylů, tak to je pro učebnici asi nejhorší volba publikování. Protože InDesign
neumí styly převést na kaskádovitě provázané styly v EPUB a vytváří spoustu stylů navíc, je
na výstupu vytvořen obrovský CSS soubor, který velmi zpomaluje vykreslování stránek na
obrazovkách a displejích.
Opravdu je problém až v nastavení výstupu do EPUB?
Odpověď zní „Ano!“ U složité sazby typu „učebnice“ si můžete ověřit i tím, že porovnáte
rychlost vykreslování s vlastním CSS souborem, který lze k publikaci přidat při exportu do
e-knihy. Pokud jste tvorbu stylů v CSS nechali na automatice exportu z InDesignu, pak se
e-kniha ve formátu EPUB může vykreslovat extrémně pomalu, zatímco s předem připraveným CSS bude vykreslení určitě rychlejší.
Připravujte si styly v CSS dopředu, tak dosáhnete menšího souboru a vykreslení bude rychlejší. Navíc budete moci doplnit CSS o další styly – například o styly pro hlasový výstup.
Styly uvedené v bodech dokumentu jsou doplněny o příklady, u nichž je uvedena odpovídající definice v CSS. Tyto definice by měly být vodítkem pro sepsání vlastního CSS soubo-

ru, který pak lze připojit při exportu do EPUB a vyhnout se tak problému s pomalým vykreslováním.

10 bodů, které si ujasněte před psaním e-knihy:
1. Psaní v Unicode: Každý dokument musí mít definovanou znakovou sadu. Standardem je
psát znaky ve znakové sadě Unicode. Psaní textů v Unicode podporují všechny verze InDesignu, LibreOffice nebo verze Word 2000 a výše. Říkáme jim Unicode aplikace.

Proč?
Záměrem Unicode je kódem odlišit všechny existující znaky. Přidělení kódu se neřídí podle
typografických (vizuálních) hodnot znaku, jak tomu bylo u dřívějších 8bitových sad, ale
podle významu znaků. Tento způsob rozlišování znaků přinesl nejen nárůst znaků ve znakové sadě, ale také vyšší nároky na autory a redaktory při psaní textu.
Příklad rozlišování znaků v Unicode
″ (U+2033) ≠ " (U+0022)
Znak palce má jiný kód (U+2033) než znak rovných uvozovek (tj. ASCII uvozovek U+0022),
které jsou na klávesnici.
− (U+22C5) ≠ - (U+002D) ≠ – (U+2013)
⋅ (U+22C5) ≠ · (U+00B7)
∶ (U+2236) ≠ : (U+003A)

Znak minus (U+2212) není divis (U+002D alá spojovník) nebo pomlčka (U+2013, levý Alt +
0150). Znak krát v aritmetice má jiný kód (U+22C5) než znak tečka uprostřed , tzv. middle
dot (U+00B7, levý Alt + 0183). Stejně tak děleno (U+003A) není dvojtečka (U+003A). Matematické znaky plus, minus, krát a děleno zabírají místo v sazbě o podobné šířce a jsou
umístěné středově souměrně na jednu horizontální osu, zatímco interpunkční znaménka pomlčka, divis, tečka uprostřed a dvojtečka mají obvykle velmi rozdílnou šířku a nemusí být
umístěny na tutéž osu. Bohužel znaky krát a děleno obsahují fonty spíše výjimečně.

+ − ⋅ ∶ = (matematické znaky ve fontu Linux Libertine G)
– - . : = (interpunkční znaménka také ve fontu Linux Libertine G)

Unicode sazba
Základem Unicode je 16bitová sada (65536 kódů) nazvaná BMP (Basic Multilingual
Plane). Obsahuje například znaky všech současných abeced, interpunkční znaky nebo matematické znaky a symboly.
V aplikaci jako je InDesign, MS Word nebo LibreOffice se při kopírování mezi dokumenty
nahrazují všechny znaky podle tzv. Unicode tabulky. Přitom můžeme snadněji kontrolovat
problémy se zachováním znaku při změně fontu. Pokud ve fontu chybí informace o vzhledu
znaku, má na to každá Unicode aplikace upozornit znakem jehož podoba se může lišit podle
fontů i aplikace. V InDesignu se místo znaku obvykle zobrazuje prázdný obdélníček □. InDesign navíc umí chybějící nebo nahrazené znaky zvýraznit růžovou podkladovou
barvou □, aby tato náhrada nešla přehlédnout. Bohužel LibreOffice zobrazí chybějící znak
bez zvýraznění jen jako mezeru v textu.
Ve web-prohlížečích (Firefox, Chrome, Safari…) si dejte pozor při kopírování textu na nahrazení znaků. Prohlížeče při problémech s určením kódu znaku podle Unicode tabulky
zobrazí obvykle jen otazník v kosočterci �. Podle Unicode pravidel musí prohlížeče použít
právě tento znak se speciálním kódem (U + FFFD) – v kódové tabulce je uveden jako „Znak
nahrazení“.
Znak nahrazení � označuje v prohlížečích neznámý znak, nebo znak s kódem nepřevoditelným do znakové sady Unicode. Pokud ho prohlížeč použije, máte smůlu. Při překopírování textu z problematického dokumentu z okna prohlížeče o kód původního znaku zcela
přijdete.

Do svízelné situace se také můžete dostat, když prohlížeč za vás dosadí kódování a počítač
nepozná znakovou sadu zdrojového textu. Problémem jsou některé zdroje z internetu,1
které neumí ke kódu přiřadit správný znak. Například v textu uloženým v 8bitovém kódování bez označení znakové sady (tj. kódové stránky) se znak nemusí zobrazit vůbec. Redakční systémy pro tvorbu webových stránek (Wordpress apod.) naštěstí problémy s informací o kódování nemají. Tento problém je spojený s ručně vytvářenými stránkami.
Příklad (8bitové znakové sady)
Zobrazení v prohlížeči:
Máš již tašky? (znaky psané v kódování win-1250)
Znaky ve win-1250 lze ukládat také v iso-8859-2 – kódování znaků v ISO standardu pro
středoevropské jazyky v MS Windows. Rozložení kódů v tabulce pro kódování win-1250 je
téměř shodné s kódováním win-1250, resp. jen malá část znaků se ukládá pod jinými kódy.
Texty kódované ve win-1250 byly typické pro MS Windows, šlo jen o proprietální řešení
v kódování znaků pro středoevropské jazyky od společnosti Microsoft. Při záměně těchto
dvou kódování se špatně zobrazují znaky š a ž – jde o znaky psané v iso-8859-2 a zobrazené ve win-1250, nebo zmizí bez náhrady při opačné záměně kódování.
Máą jiľ taąky? (zobrazení ve win-1250) Má ji taky? (zobrazení v iso-8859-2)
Takovýto výsledek můžete vidět, chybí-li kódování uvnitř tagu head. Vše závisí na verzi
prohlížeče.2
V HTML:

<html>
<head></head> <!-- tag head je bez informace o kódování charset="win-1250" -->
<body>Máš již tašky?</body> <!-- text v tagu body je platný pro kódování
"win-1250", resp. celý HTML soubor musí být uložen v tomto 8bitovém (ANSI) kódování. -->
</html>

Správné zobrazení znaků záleží na aktuálním nastavení prohlížeče www-stránek. Znaky pak
nemusí být spolehlivě převedeny při vkládání „CTRL + V“ do dokumentu.
1

Některé www-stránky nemají definovanou znakovou sadu. U takovýchto českých webů je asi 99 %
pravděpodobnost, že znaky se mají zobrazit podle Win-1250, tj. znaková sada pro středoevropské jazyky
(Windows). Nastavte si u nich tuto znakovou sadu v prohlížeči někdy označovanou pod položkou kódování.↑
2
Při chybějící informaci o kódování se ve starších verzích prohlížeče Firefox pro tyto stránky použije ta
znaková sada, která byla použita u posledně navštívené stránky. V takovém případě se vám stejná stránka může
zobrazit pokaždé s jinými znaky, tj. podle toho, z jaké stránky jste na ni přišli.↑

2. Volba fontu pro textový editor: Všechny znaky se píší v „Unicode fontu“.

Unicode fonty
vybírejte podle dostupnosti znaků, které v textu předpokládáte, abyste předešli používání
nadbytečného počtu fontů v dokumentu.
Pro psaní textu v textovém editoru platí pravidlo jednoho fontu pro běžný text v odstavcích.
Pro strukturovanou odstavcovou sazbu se hledání vhodných fontů zužuje na ty, které patří
do rodiny fontů s více řezy – font-family. Je vhodné si při psaní textu nastavit takový font,
který bude i ve finální sazbě.4
Použité fonty vždy sbalte s dokumentem, aby byla zajištěná stejná verze fontu v celém pracovním procesu a při aktualizacích sazby.
3

Proč?
Unicode nabízí moderním aplikacím spolehlivou identifikaci znaku pomocí unikátní pozice
v Unicode tabulce.
Předpokládáme-li, že rozsah znaků v dokumentu nepřesáhne sadu znaků v latince, řeckých
znaků, znaků v cyrilici a velmi skromnou sadu matematických znamének a symbolů, je pro

psaní textu vhodný OpenType font Times New Roman. Tento font se často volí proto, že má
mnoho znaků tvarově identifikovatelných (na rozdíl od Arialu a jiných bezserifových fontů).
Výrazně větší znakovou sadu má OpenType font Arial Unicode MS, který ale neumožňuje
dostatečně odlišit znaky – velké množství z nich je tvarově shodných, což zhoršuje kontrolu
napsaného textu.
Pro zápis pokročilé matematiky je vhodný OpenType font Lucida Sans Unicode nebo
OpenType font Cambria Math.
Pokud ho použijete jen pro matematiku, nadefinujte si ho jako znakový styl. Ulehčíte tím
práci nejen sobě, ale i ostatním při následných importech.
Příklad stylu:
Znakový styl span-LucidaSansUnicode pro znak ≐.
Když pro některé znaky chybí glyf ve fontu, vyberte pro ně takový font, který nerozhodí
ostatní text v odstavci. Font Lucida Sans Unicode je sice bezpatkový, ale právě znakem „přibližně“ je tvarově blízký znaku „rovná se“ fontu Times New Roman, kterým je psán text
v odstavci. Protože se tento znak v Times New Roman nevyskytuje a tento znak bude všude
zobrazen fontem Lucida Sans Unicode, lze pro HTML výstup využít vlastnost unicoderange. Proto se pro export do HTML tento znakový styl nepoužije, resp. tento znak není potřeba vyznačovat tagem, např. <span class="LucidaSansUnicode">≐</span>.
t = 365,25 ≐ 365 dní (glyf „přibližně“ z fontu Lucida Sans Unicode je podobný glyfu =.)
t = 365,25 ≐ 365 dní (glyf „přibližně“ z fontu Courier New je odlišný od glyfu =.)
V HTML:
<!-- Formátování jiným fontem se váže ke kódu znaku ≐, tj. U+2250. Na kód se
odkazuje styl v CSS. -->
<p class="vypocet"><var>t</var> = 365,25 ≐ 833</p>

V CSS:
@font-face {font-family: 'Priblizne';
src: local('Lucida Sans Unicode'); /* cesta k fontu „Lucida Sans Unicode“ */
unicode-range: U+2250;} /* kód znaku přibližně */
.vypocet {font-family: Priblizne, Calibri, sans-serif;} /* celý tag „p“ označený
třídou výpočet se zobrazí ve fontu Calibri kromě znaku s kódem U+2250, který bude
zobrazený ve fontu Lucida Sans Unicode.*/

Archivujte fonty s dokumenty!
Další Unicode fonty (Andika, Charis, Doulos, Gentium…) jsou ke stažení na scripts.sil.org.
Fonty použité v sazbě archivujte společně se sazbou. V InDesignu lze tento krok automatizovat pomocí funkce Soubor > Sbalit… Systematické ukládání souborů fontů ke každé sazbě se v případě Unicode fontů může zdát jako plýtvání místem na disku, ale je jedinou
možností, jak si ušetřit nepříjemnosti při přechodu na jinou verzi operačního systému. Stejně
nazvaný font v jednom systému ještě neznamená totožný font v tom druhém.
Příklad:
Georgia ve Windows XP není kompatibilní s fontem Georgia ve Windows 7.
Novější Opentype font Georgia ve Windows 7 má bohatější sadu glyfů. To znamená, že se
nejen všechny glyfy nového fontu nezobrazí stejně ve starší verzi fontu, ale mohou se
změnit i glyfy staré verze v té nové za předpokladu, že je formátování znaků nastaveno na
OpenType náhrady glyfů. Týká se to nastavení všech položek v paletě Znaky > v menu
položka OpenType.
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Unicode font je zde označením pro font, který byl navržen pro použití většího počtu znaků, než je sada
omezená tzv. 8bitovou kódovou tabulkou, viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Znakov%C3%A1_sada. A nezávisí
na tom, zda má font slovo Unicode v názvu: Arial vs. Arial Unicode MS. Oba dva fonty ve Windows 7
obsahují rozšířenou znakovou sadu Unicode. Rozsah sady zjistíme např. v Mapě znaků.↑
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Zde vše závisí na prodejcích fontů, zda licence umožňuje instalovat font na více počítačů, a na dohodě mezi
autorem a zhotovitelem. Obvyklejší je situace, kdy celou rodinu fontů má nainstalovánu pouze ten, kdo provádí finální digitální výstup sazby. Pro autora textu je nutné, aby měl zejména kontrolu nad znaky (kódy) a aby
nechal speciální znaky otestovat v sazbě na výstupu. Při používání jedné rodiny fontů pak nemusí být absolutní
shoda jen v rozsahu znaků, ale i v rozsahu glyfů – viz mapování znaků na glyfy v OpenType fontech
v bodu 20 – Glyfy ve fontech. Je obvyklé, že u systémových fontů je v každé nové verzi operačního systému
i novější verze téhož fontu s jiným počtem glyfů. Proto i systémové fonty je potřeba sjednotit na stejnou verzi!
↑

3. Špatné fonty: Na správné fonty vylaďte sazbu už v textovém editoru.
Pamatujte, že do dokumentu nepatří fonty, které reprezentují:
• CJK znakovou sadu. Tyto fonty v publikaci nemá smysl používat, i když obsahují také
některé znaky latinky. Ty tvoří jen nepatrnou část fontu, zbytek patří znakům z CJK – souhrnný název pro znakovou sadu vycházející z čínských, japonských a korejských písem.
Fonty s CJK znaky obvykle poznáte i podle exotického názvu (font SimSun…),
• obrázky – ikony. Jsou to tzv. Pi (picture) fonty, jejichž obsah není vázán ke kódové tabulce Unicode (typicky 8bitové sady ikon Webdings, Windings apod.).
Pozor na špatné fonty znehodnocující kód znaků v textu. Jsou zcela nepoužitelné pro digitální výstupy sazby. Nepoužívejte tyto fonty a hledejte za ně náhradu. Jsou to fonty:
• znaky chybně počeštěné (např. Type1 font Times CE),
• symboly. Fonty (např. TrueType font Symbol), které využívají znaky abecedy k jednoduchému vložení znaků- symbolů z klávesnice. Tím se ale do sazby dostane chybný kód.
Například symbol mikro odpovídá stisku jediné klávesy – „m“ (v TrueType font Symbol).
Nepoužívejte jiný kód znaku, než je definováno v Unicode tabulce.

Proč?
Znaky musí zůstat nezávislé na fontech.
Některé Unicode aplikace (např. prohlížeče HTML kódu) se snaží zobrazit správný znak za
každých podmínek. Pokud je znak správně identifikován v kódové tabulce Unicode, musí
zobrazit správný znak, i když ve fontu není odpovídající tvar znaku k dispozici, tj. kterýmkoliv dostupným fontem. Tím se zajišťuje přenositelnost informace pro jakékoliv
vizuální výstupy. Když tato přenositelnost zklame, je velmi pravděpodobné, že za to mohou
špatné fonty.
Problematické fonty můžeme rozdělit na čtyři skupiny.
1. Fonty obsahující CJK (znaky čínských, japonských a korejských písem) jsou omezeně
přenositelné ze dvou důvodů:
• Znaková sada fontu pravděpodobně nebude využita (kromě minoritního zastoupení
znaků latinky). Tím jsou pro svůj rozsah a velikost téměř nepoužitelné.
• V InDesignu funkce Sbalit nevloží tento font mezi ostatní písma do složky Fonts (resp.
týká se to verzí InDesignu bez podpory pro asijskou sazbu).
2. Fonty Webdings a Windings jsou komlikací až při importu do InDesignu. Pokud InDesign rozpozná obrázkové fonty, odmítne s nimi pracovat. Obrázky nepovažuje za znaky, proto si je vynucuje nahradit, a upozorňuje na to růžovou podkladovou barvou □ pod
požadovaným obrázkem – ikonou. Například InDesign CS2 při importu textového souboru (rtf, doc) vyhodí divnou hlášku, že nemá k dispozici dané fonty, přitom oba fonty jsou
v systému dostupné (ve Windows jsou to systémové, tj. předinstalované, fonty).
3. Type1 (postScriptový) font Times CE ukládá do dokumentu chybně kódy některých českých znaků, proto ho nepoužívejte. Často se jedná o problém chybně počeštěných fontů
před rokem 2000.

4. OpenType font Symbol nepoužívejte. Lze ho nahradit jakýmkoliv Unicode fontem, a pak
nehrozí náhrada za špatný znak.
Zkontolujte, jak fungují vaše fonty – každá nová verze Windows může obsahovat jiné
verze systémových fontů. Chybný font Symbol je například ve Windows 7 označený jako
verze 5.00 (nepoužitelný je i v předešlých verzích). Pro znaky symbolů má Unicode
tabulka rezervovány speciální kódy – symbol mikro naleznete pod kódem U + 00B5 (levý
Alt + 0181).
Příklad
mm > mm
Symbol „mikro-“ se změní na „m“
Při kopírování nebo importu fontu Symbol se znaky při změně fontu mohou chybně převést
na Unicode podle kódu v ANSI sadě. Znak – m – zkopírujte a vložte jej do Poznámkovém
bloku nebo do InDesignu jako prostý text viz Nastavení5 a bez vazby na font Symbol
(z MS Windows) je ze znaku m znak m.
5

Nastavení v InDesignu CS2: Úpravy > Předvolby > záložka Text (v menu) > oddíl Vložit se zapnutou volbou
„Pouze text“↑

4. Definujte styly: Když chcete formátovat text, změny neprovádějte na textu, ale ve stylech.
K formátování textu používejte jen styly. Zvýšíte tím kontrolu nad podobou sazby. Jen díky
stylům lze na výstupu z běžných fontů připravit web-fonty tzv. na míru.

Proč?
Protože pomocí stylů se sazba formátuje rychleji a výsledek sazby bude vypadat lépe, než
když se budete snažit o totéž bez stylů!
Nejdůležitějším přínosem při používaní stylů je kontrola nad fonty. Je to nástroj, kterým lze
řídit formátování v celém procesu tvorby publikace, protože se přenáší z dokumentu do
dokumentu a díky nastavení v importních i exportních filtrech v InDesignu z aplikace do
aplikace.
Web-fonty na míru: Soubory s fonty by měly být součástí e- knihy, proto je důležité na výstupu redukovat fonty na rozumnou velikost. Fontsquirrel6 je služba na snížení velikosti
fontu, pomocí které vyberte potřebné znaky, resp. glyfy. Potřebnou redukci provádějte nejen
u fontů s rozsáhlou sadou znaků Unicode, ale zbavte se také nadbytečných dat uložených
v Opentype fontech. Definujte si v sazbě styly pro určitý typ textu (ukázky kódu, fyzikální
vzorce…), oceníte nejen při převodu do HTML, ale podle toho je snazší redukovat rozsah
použitých znaků ve fontu.
Fonty nejsou jen hromada glyfů, kdy platí že k jednomu kódu znaku patří jeden glyf.
Moderní sazba je postavena na Opentype fontech, pomocí kterých se glyfy vytváří na výstupu (pro zobrazení, pro tisk) podle kontextových pravidel. Použití glyfů lze snadněji řídit
styly, ve kterých je definována sada pravidel. Tato pravidla provádí záměnu glyfů podle
kontextu – výskytu určitého jazyka apod. V InDesignu a MS Wordu lze pravidla u tzv.
kontextových alternativ použít pro každý styl samostatně, ale bohužel pak vytváří nadbytečný kód při výstupu do HTML. Lépe lze náhrady glyfů provést pomocí ručně nadefinovaných kaskádových stylů, které pak přiložte v CSS formátu do e-knihy (formát EPUB3).
Glyfy, které se zaměňují podle kontextu, se při exportu do EPUB formátu z InDesignu nezahrnou do souboru s web-fontem, proto musíte font sbalit pomocí služby Fontsquirrel6 , kde
tyto možnosti máte v zobrazení Expert.
Příklady (aplikace CSS stylů na text)
Zobrazení v prohlížeči (výsledné zobrazení ve web-prohlížeči vypadá podobně jako zde):
1. This Head Is …small

THIS HEAD IS …small
THIS HEAD IS …SMALL

2. STRASSE = Straße
subﬆantiell

= substantiell

Struktura v HTML:
1. <!-- Následující 3 řádky jsou nadpisy h1, h2 a h3, u kterých jsou jen na jejich
začátku písmena velké abecedy – verzálky. Zbytek textu je psaný písmeny malé
abecedy – minuskami. -->
<h1 lang="en">This head is <small>…small</small></h1>
<h2 lang="en">This head is <small>…small</small></h2>
<h6 lang="en">This head is <small>…small</small></h6>
2. <!-- Následující 2 řádky obsahují dvojici stejně napsaných slov -->
<p><em lang="ge">Straße</em> = Straße
<strong lang="ge">substantiell</strong> = substantiell</p>
<!-- V HTML se u prvního německého slova "Straße" převede "ß" do pravých kapitálek jako "SS" a druhý nápis "substantiell" se převede na text s ligaturami.
Pro obě záměny glyfů je potřeba mít nainstalovaný font Calibri! -->

Styly v CSS:

1. h1:lang(en) {text-transform: capitalize;} /* v tagu h1 se verzálky použijí pro
první písmena slov. Pseudotřída :lang vymezuje užití stylu jen pro anglicky
psaný text! */

h2, h6 {text-transform: uppercase;} /* verzálky */
small {text-transform: lowercase;} /* minusky */
h6 > small {text-transform: uppercase; color: violet;} /* má-li být velikost
textu malá, zvyšte čitelnost pomocí stylu. Ve stylu změňte písmena malé abecedy
na písmena velké abecedy */
2.

/* přiřazuje pravidla stylu k textu s pseudotřídou :lang(ge), která se vztahuje
pro všechny výskyty takto označených německých slov */
:lang(ge) {font-family: Calibri, san-serif;
-moz-font-feature-settings: "liga=1, dlig=0, smcp=1, swsh=0";
-webkit-font-feature-settings: "liga", "dlig", "smcp", "swsh";
…
font-feature-settings: "liga", "dlig", "smcp", "swsh";
font-variant-alternates: stylistic(02); }
/* přiřazuje pravidla k tagu strong s pseudotřídou :lang(ge), která se vztahuje
pouze pro výskyt německého slova substantiell */
strong:lang(ge){color: light-gray;
-moz-font-feature-settings: "dlig=1, smcp=0, swsh=1";
-webkit-font-feature-settings: "dlig", "smcp", "swsh";
…
font-feature-settings: "dlig", "smcp", "swsh";}
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Služba na tvorbu web-fontů na míru, jejíž účelem je zeštíhlit objem dat ve výsledném souboru:
http://www.fontsquirrel.com/tools/webfont-generator ↑

5. Pracujte se šablonou: Pracovní postup pro tvorbu e-knih je založený na použití několika
šablon se styly. Mohou to být:
• pracovní šablona pro textový editor MS Word, LibreOffice… (navržena podle pracovní
šablony pro InDesign),
• pracovní šablona pro InDesign (vlastně jde o upravenou finální šablonu s barevným rozlišením textů pro znakové styly),
• finální šablona pro InDesign,
• finální šablona pro e-knihu (v CSS formátu).
Pro každý typ zpracování je potřeba vytvořit šablonu. Každá aplikace potřebuje vlastní šablonu, a tak podle pracovního postupu při tvorbě publikace může se jejich seznam rozrůstat.
V případě práce v editoru pro redaktory InCopy7 lze použít pracovní šablonu pro InDesign.

Naproti tomu pro editor TrueEdit8 , který je také určený k redakční práci, budete muset šablonu vytvořit.

Proč?
Šablony zvyšují kvalitu a zrychlují proces sazby. Šablona má za úkol dát formátování řád.
Díky tomu může být stejné formátování opakovaně použité při zakládání dalších souborů –
šablony ve formátu DOT (MS Word), OTT (LibreOffice), INDT (InDesign) nebo CSS
(e-kniha).
Vzhled se vytváří pouze použitím stylů, které jsou v šabloně. Zapomeňte na lokální změny,
kterými text formátujete nezávisle na stylu! Zpětně kontrolovat tyto úpravy je namáhavé. Ve
starších verzích InDesignu musíte vždy daný text označit a zkontrolovat zobrazení ikony +
(plus) za názvem stylu. V InDesignu je od verze CC 2015.3 kontrola snadnější (aktualizace
je dostupná od března 2016). Tu proveďte pomocí Zvýrazňovače přepsání stylu, který můžete aktivovat na panelu Odstavcové styly nebo Znakové styly.
Dodržování a opakovatelnost určitého postupu při psaní a formátování textu je nezbytné pro
použití stylů. Uspokojivý vzhled sazby už zdaleka není jen v rukou grafika, ale je to spolupráce autora a redaktora s grafikem.
Znakové styly při psaní textu rozlišujeme podle obarvení glyfů. Změňte jejich barvu na finální odstín až v InDesignu, když už se do textu nebude zasahovat. Pro InDesign tak musí
být k dispozici dvě varianty stylu, resp. musí vzniknout dvě šablony:
• pracovní šablona (určena k rozlišení i těch nevizuálních stylů, které označují příslušnost
k HTML tagu)
• a finální (vizuální) šablona.
Zpravidla až po všech korekturách načtěte styly z finální šablony, které přepíšou stejně nazvané styly z pracovní šablony.
Pracovní šablony jsou pro přípravu sazby, zatímco finální šablony pro export do koncového
formátu.
Pracovní šablona se používá k přípravě sazby, kdy zejména při přepisování textů je nutné
mít odlišené všechny znakové styly, nejlépe barevně. Šablona tak slouží ke kontrole sémanticky vyznačených textů, kterým se na výstupu přiřadí finální šablona, tím se toto vyznačení barvou zruší tak, aby odpovídalo požadovanému vzhledu na výstupu.

Pracovní postup při sazbě se šablonami
1. V textovém editoru nepoužívejte styly k nastavení konečného vzhledu, ale k vyznačování sémantiky textu, proto mějte v šabloně styly označené podle názvů HTML tagů.
2. Neodznačujte styly pouhou změnou formátování. Například vidíte-li text v kurzívě, který
je provázán se stylem em- zdurazneni, a chtete zrušit jeho styl, nesmíte to provést pouhou
změnou řezu. Vyznačení zrušte v paletě – nabídka Formát > paleta Styly a formátování.
Klikněte (v LibreOffice dvojklikem) označte styl Výchozí styl.
3. Do InDesignu importujte tyto styly. Styly se při importu provážou, tzv. namapují, na
stejně pojmenované styly v InDesignu. Text upravte na správnou délku pro jeho zalomení
na stranách pro tištěnou publikaci. Všechny textové úpravy provádějte v pracovní šabloně s barevně odlišenými znakovými styly, aby nedocházelo při doplňování textu k nechtěným vyznačením slov či interpunkčních znamének.
4. Obarvení textu znakovými styly zrušte změnou pracovní šablony na finální. Finální styly
lze vytvořit z pracovních jednoduchým postupem, viz Používání finálních šablon v InDesignu v bodu 8.
5. V InDesignu je nutné provázat styly s tagy v nastavení v paletě Tagy. K textům, které
mají styl nazvaný podle HTML tagu, přiřaďte odpovídající tag. Možnosti provazování
(mapování) stylů s tagy jsou popsány v bodu 48 – Šablona pro InDesign.

6. Na konci řetězce je šablona se styly pro HTML. To je úkol pro HTML kodéra, aby
upravil šablonu podle struktury – zanoření tagů – a sazba byla tzv. responzivní. Styly se
definují zároveň pro různé výstupy a způsob definování stylů je zcela odlišný od stylů
pro tiskový výstup.
7

Výměna dat přes InCopy v nápovědě od Adobe – „Placing InCopy files in InDesign documents“:
https://helpx.adobe.com/incopy/using/adjusting-workflow.html#placing_incopy_files_in_indesign_documents.
↑
8
Článek „TruEdit: zajímavé řešení pro editorské workflow“: http://www.grafika.cz/bazar/pracovniprilezitosti---hledam-praci/skenerista--osvitar/truedit-zajimave-reseni-pro-editorske-workflow-132475cz.↑

6. Upravujte a rozšiřujte šablony při psaní textu: V textovém editoru si vyznačováním pomocí
stylů třiďte části textu. Nebojte dokument rozšiřovat o nové znakové styly. Nepřidávejte
do šablony nové odstavcové styly.
Nezapomeňte, že s novými fonty, které nejsou v šabloně textového editoru, mohou být spojeny komplikace v navazujících šablonách.

Proč?
Pokud jsou šablony dobře připravené, měli byste se při psaní textu omezovat na předdefinované odstavcové styly. Šablony má tak význam rozšiřovat pouze o znakové styly. Důvodem je návaznost šablon na export do HTML, kdy se při exportu do HTML použijí styly
z připravené CSS šablony.
V CSS šabloně je každá úprava stylů pro blokové tagy (tj. styly pro odstavce) náročnější než
úprava stylů pro řádkové – inline tagy (tj. znakové styly). Protože odstavec je v HTML definován jako blokový prvek, tak každá změna v odstavcových stylech zásadně ovlivňuje
rozmístění objektů na ploše displeje. Je velmi složité předefinovat styly pro blokové prvky
tak, aby výsledné zobrazení bylo stále pod kontrolou na různých velikostech ploch displejů.
Odstavcovými styly vytváříte základní strukturu. Bez této struktury nelze začít psát
učebnici.
Příklad stylů
Šablona pro textový editor, kterou jsme využili při psaní učebnice Fyziky III/2. díl, obsahovala odstavcové styly:
html-kapitola, h1-nadpis1, h2-nadpis2, h3-pokus, h3-priklad, p-beznyText, p-rozsirujiciText, p-shrnuti, p-pokus, p-priklad, aside-zamyslete, aside-prehledTabulka.
Názvy těchto stylů jsou využity při tvorbě HTML! Šablona pro textový editor obsahovala
předem omezený počet odstavcových stylů, podle kterých autor odlišuje sémantiku textových bloků v textovém editoru. Počet znakových stylů nebyl předem omezen.

Kdy rozšiřovat šablonu v textovém editoru?
Pro úpravu šablon si stanovte pevný pracovní postup, aby se s novými znakovými styly pracovalo také v ostatních textových dokumentech, ze kterých budete tvořit publikaci.
U učebnic je pracovní postup takový, že se pracuje samostatně na každé kapitole. Proto má
význam mít pro každou kapitolu jeden samostatný textový dokument. Máte-li definovaný
nový znakový styl, přidejte jej do šablony DOT (MS Word) nebo OTT (LibreOffice).

Pracovní postup
Tento postup použijte pro načtení nových stylů do již existujících textových dokumentů
v LibreOffice.

1. Otevřete paletu Styly a formátování (klávesa F11)
2. V pravém horním rohu palety je černá šipka s rozbalovacím menu. V tomto menu klikněte na volbu „Načíst styly…“.
3. V okně Načíst styly budete načítat nové styly z kategorie Moje šablony a zvolte zatržítko
Přepsat. Tím se stejně nazvané styly budou v dokumentu přepisovat nově načtenými
styly z šablony, např. bude-li v šabloně červená barva místo černé, použije se červená
z šablony.
4. Pro načtení klikněte na tlačítko Ze souboru a zvolte soubor, ve kterém jsou uloženy nové
styly.
• Omezte se na styly, které nabízí šablona (OTT)x8, tzn. vyberte tuto volbu z roletky
v dolní části okna Otevřít.
• Načtení stylů z textového dokumentu (ODT) je špatným postupem. Verze Libre Office 4 a 5 je bohužel v okně Otevřít tento formát ODT přednastaven jako výchozí. Nepoužívejte tuto volbu, protože se mezi styly šablony mohou míchat další vlastní styly.
5. V paletě Styly a formátování (klávesa F11) si pro pořádek zapněte zobrazení Vlastní styly
a klikněte na ikonu . Tam naleznete všechny znakové styly z šablony.
6. Pokud v dokumentu už byly nějaké vlastní styly, tak jsou v paletě vidět společně se styly
ze šablony. Styly ze šablony jsou pojmenovány tak, aby se zobrazily jako první (je-li
řazení nastaveno – podle abecedy). Uvidíte-li v paletě jen styly označené čísly
„00##-nazevStylu“, je to v pořádku. Všechny styly v dokumentu vždy zkontrolujte
z hlediska jejich využití v textu, viz následující bod.
7. Je nutné, aby v textu zůstaly styly jen ze šablony. Předpokládejme, že autor používal při
psaní textového dokumentu své vlastní styly. Bohužel i pouhým kopírováním textů můžete zanést do vlastního dokumentu cizí styly. Velmi pravděpodobně tyto styly budou mít
jiné názvy než styly z naší šablony. Pro jejich kontrolu si přepněte zobrazení v paletě
Styly a formátování na Použité styly a zkontrolujte všechny názvy stylů, které jsou použité v dokumentu. Zjistěte, zda styly vyznačují text tak, aby byly dále použitelné pro následnou sazbu v InDesignu. Můžete zkusit jeden z následujících bodů:
• Přejmenujte styl podle názvů stylů z šablony. Pokud chcete změnit i formátování,
upravte ho v nastavení stylu. Změna formátování se ale nemusí projevit v celém textu.
Proto označte celý text a pravým tlačítkem myši vyvolat kontextové menu a zvolit Vymazat přímé formátování. Odstraní se všechny lokální úpravy, které byly prováděny
dodatečně mimo definici stylu.
• Také lze nahradit všechny použité styly. Z nabídky Úpravy > Najít a nahradit… spusťte
okno, pomocí kterého vyhledejte všechen text v určitém stylu a nahraďte ho stylem ze
šablony.
Názvy znakových stylů se inspirují označeními řádkových (inline) tagů. Pro názvy znakových stylů vybírejte z tagů:
1. a, abbr, cite, code, del, dfn, em, q, i, ins, kbd, ruby, samp, span, strong, sub, sup,
time a var.
Pokud budete text vizuálně členit pomocí změny řezu či velikosti písma přidejte do šablony
také nesémantické (vizuální) znakové styly:
2. b a small.
Úplný seznam řádkových tagů a jejich význam naleznete zde (https://www.w3.org/TR/htmlmarkup/elements-by-function.html#text-level-semantics-elements)
V textových editorech má v průběhu psaní smysl doplňovat jen styly pro tzv. HTML třídy.

Pracovní znakové styly
V textovém editoru si definujte nový znakový styl pro značky prvků v chemii. Tento styl
může být i na výstupu do HTML v podobě třídy níže nazvané jako chem-prvky, ale může
posloužit jen ke zpracování, resp. k zalomení textu na řádcích. Sémanticky definované znakové styly se nemusí využít jen pro HTML výstup, ale přináší užitek i jako pracovní styly
při sazbě v InDesignu. Níže v příkladu pro to mohou být dva důvody:

1. usnadňuje kontrolu nad zalomením textu,
2. jde o vyznačení znaků/slov, které tvoří v dokumentu důležitý pojem, se kterým bude
sazeč dále pracovat, a je užitečné si nechat barevně označit pro lepší orientaci v textu.
Příklad stylu
Znakový styl abbr-chem-prvky.
Slouží k označení chemických prvků, které často splývají jako předložky či spojky.
Příklad
Chemická značka I je…
V HTML:
<p>Chemická značka <abbr class="chem-prvky">I</abbr> je…</p>

V CSS:
.chem-prvky {font-weight: bold;}

Příklad
I značka je…
Zeleně zvýrazněný znak I označuje „spojku“ a následuje za ním pevná mezera.
Značka I je…
Zeleně zvýrazněný znak I je chemickou značkou pro „jód“ a v ukázce mu předchází pevná
mezera. Naopak za ním pevná mezera být nesmí.
Je nezbytné nejen u sazby pro tisk, ale zejména u HTML výstupu, mít kontrolu nad značkami a slovy, které by neměly zůstávat na koncích řádků.x9 Pokud pro značku použijete znakový styl, snadno můžete rychle vyhledat a zkontrolovat správné použití pevné mezery.
x8

Každý styl nejprve nadefinujte v šabloně a až pak ho načítejte do dalších dokumentů. Šablonu ve formátu OTT lze
otevřít jen jako Nový dokument (ODT), a tím je chráněna proti nahodilému přepsání. Aby nevznikaly nové verze šablon
(v dokumentech ODT), přeuložte vždy soubor do formátu OTT volbou „Uložit jako…“ a ponechte mu původní název.
x9
V InDesignu k vkládání různých druhů mezer slouží modul, který je k dispozici na webu Amos Software pod názvem
Jednoznakové předložky. K tomuto účelu lze používat také jednoduchý nástroj Nahradit v menu Úpravy. Pro textové
editory (MS Word, LibreOffice…) lze použít následující zápis:
(<[vszkouaiVSZKOUAI]). Zápis začíná i končí závorkou.

7. Používání pracovních šablon: Styly doplňujte a upravujte v pracovních šablonách. Pracovní
šablony mají zjednodušit kontrolu správného přiřazení stylů. K rozlišení jednotlivých stylů
si nadefinujte barvu pro ty styly, které jsou v sazbě snadno zaměnitelné. Toto barevné zvýraznění textu má význam především u znakových stylů. Používejte výrazné barvy, abyste
snadno rozpoznali vyznačení i těch nejkratších textů v dokumentu.

Proč?
Odstavcové styly obvykle barevně nezvýrazňujte, protože jejich začátek a konec snadno
naleznete. Naopak znakové styly barevně zvýrazňujte, pokud je nelze dostatečně odlišit od
zbytku textu.
Nepoužívejte k odlišení stylů jiný řez písma, než který má být na výstupu, tj. ve finální šabloně. Zabráníte tím nekontrolovatelnému přelámání konců řádků, což vede obvykle i ke
změně počtu řádků v odstavcích.

Důvody pro využití pracovní šablony
1. Některé styly pojmenované podle přiřazení HTML tagů jsou čistě sémantické. Tyto styly
text neformátují, proto jen dočasně potřebují zvýraznit pro zpracovávání textu a importy
mezi aplikacemi.
2. Texty, které mají barvu, lze téměř s jistotou považovat za ostylované. Lépe lze takto odhalit text, který je formátovaný jen lokálně, tj. bez přiřazení ke stylu. Tímto postupem si
usnadníte zpracovávání textu v navazujících šablonách.
3. Styly z pracovní šablony lze dočasně zvýraznit text pro jen potřeby sazeče. Můžete si
také vytvořit nové znakové styly, které budou upozorňovat na konkrétní místo v sazbě,
ale ve finální šabloně se neobjeví. Takto se hodí mít zvýrazněné nesmysly či překlepy od
autorů, které je potřeba při korektuře odstranit.

Pracovní postup
1. Upravujete-li vzhled sazby, změny provádějte v pracovních stylech.
2. Přidáváte-li do sazby nový styl, mějte načtené pracovní styly.
3. Před odbarvením pracovních stylů a vytvořením finálního formátování si sazbu uložte
jako pracovní šablonu.
4. Máte-li odbarveno, resp. načetli jste finální styly, nezasahujte do textu.
5. Text nelze kontrolovat ve finálních stylech. Chcete-li měnit text, načtěte zpět pracovní
styly.
6. Do finálních šablon nikdy nic nepřidávejte, ani neměňte definice stylů (kromě změn
v barevnosti). Jinak si tím uzavřete cestu zpět k načtení stylů z pracovních šablon.
7. Finální styly použijte, až když bude nutné provést kontrolu tiskového výstupu. Kontrolu
použití stylů v sazbě tak provádějte jen s pracovní šablonou.
Při načítání stylů (finálních na místo pracovních a naopak) se změny dotknou všech stylů,
které mají shodný název v obou šablonách. Pokud pracovními styly ovlivňujete jen barevnost v sazbě, nezmění se zlom textu. Máte tedy stále maximální kontrolu nad sazbou.

8. Používání finálních šablon v InDesignu: Finálními šablonami kontrolujte vzhled sazby pro
tištěnou produkci. Znakové a odstavcové styly jsou jen nedokonalým prostředkem k řešení
problému, jak vytvořit HTML strukturu.
V InDesignu (od verze CS2) využívejte k tvorbě struktury také objektové styly.

Proč?
Odstavcové a znakové styly byly navrženy pro použití v tiskové produkci. Styly mají svůj
hlavní účel ve vizuálním zpracování a proto je nelze vždy převést do HTML struktury
tagů, jak bychom si přáli.
Při současných možnostech SW lze zcela zautomatizovat převod textu ve stylech z textových editorů do InDesignu. Mnohem hůře je na tom export do e-knihy. Máte tři
možnosti:
• export do XML formátu (od verze InDesign CS2) – zkontrolovat v kódu správnou syntaxi
(X)HTML jazyka, doplnit HTML třídy, WAI-ARIA sémantiku a spoustu dalších věcí
(skripty, MathML, SVG apod.). Omezení je v tvorbě struktury tabulek.
• export do ePUB formátu (od verze InDesign CS5) s velkým omezením (struktura definovaná pomocí stylů). Pro učebnice je použitelný až od InDesign CC, kdy lze „dopisovat“
při mapování v exportním dialogu další tagy a vytvořit tak výstup odpovídající sémantice
jazyka HTML5.
• export do HTML formátu (od verze InDesign CS4?) má stejná omezení jako exportní filtr
pro EPUB.

Struktura
Možnosti exportu přes formát XML a formát ePUB (a HTML) jsou rozdílné právě mírou
přenosu informací z panelu Struktura v InDesignu.

Pro téměř neomezené způsoby zanořování prvků v HTML struktuře použijte export přes
XML.
Pokud neřešíte složitou HTML strukturu a vzdáte se sémantiky prvků WAI-ARIA lze použít
i export do ePUB (a HTML). V tomto exportu slouží panel Struktura pouze ke kontrole
pořadí objektů umístěných v kódu. V nastavení exportu je to jedna z voleb pro určení pořadí
toku prvků v zalamovatelném ePUB.

Styly
Ačkoliv je při exportu do výše zmíněných formátů (XML, HTML, ePUB) InDesign schopen
„přetavit“ znakové, odstavcové a objektové styly z dokumentu do CSS stylů v e-knize, jsou
takto vytvořené styly dále nepoužitelné. Důvodem je absence tvorby selektorů a kaskády
dědění vlastností, a tím vzniká mnoho nadbytečného kódu.
Příklad dědičnosti pro odstavce (odst. styly) a textové rámečky (objekt. styly)
2.1 Atmosférický tlak

Co je to vakuum?
Jako vakuum označujeme…

Využití vakua v průmyslu – viz
kapitola 2.2.

V HTML:

<section>
<header>2.1 Atmosférický tlak</header>
<section class="chapter">
<h1>Co je to vakuum?</h1>
<p>Jako vakuum označujeme…</p>
<aside><p>Využití vakua v průmyslu – viz kapitola 2.2.</p></aside>
</section>
</section>

V CSS:
/* V InDesignu definujte objektové styly pro tagy „section“, „aside“ a pro třídu
„chapter“ a také si připravte odstavcové styly pro tagy „header“ a „h1“ a „p“. */
* {color: #333; font-family: "Times New Roman"; font-size: 12px; margin: 0;}
/* Selektor „*“ přiřadí šedý 12pixelový text z fontu „TNR“ ke všem stylům. */
section {border-style: solid; border-width: 1px; border-color: black; padding:2%}
/* Kolem všech tagů „section“ bude černý tenký rámeček. */
header {letter-spacing: 0.1ex;}
/* K tagu „header“ patří prostrkání znaků. Ostatní vlastnosti textu se dědí
z univerzálního selektoru „*“. */
.chapter {background-color: #eee; line-height: 1.5em;}
/* Pro třídu „chapter“
a v něm zanořené tagy je definován výchozí proklad řádku. Dále se dědí černý
tenký rámeček, protože třída „chapter“ je přiřazena k tagu „section“. */
aside {background-color: #ffc; position: static; margin-left: 76%; width: 20%;}
/* K tagu „aside“ se dědí vlastnosti textu z univerzálního selektoru „*“
a třídy „chapter“. */
h1 {font-size: 18px; color: green; font-weight: bold;}
p {} /* Tag „p“ dědí všechny vlastnosti pro text z univerzálního selektoru „*“. */

Pro přehlednější práci se styly je potřeba mít připravenou šablonu v CSS, která vzniká při
testování vzorové kapitoly. Vlastnosti, které se dědí při zanořování prvků v HTML struktuře, jsou popsány ve specifikaci CSS jazyka. Použití dědičnosti u bohatě strukturovaných
e-knih občas zamotá hlavu i zkušenému webdesignérovi, proto vyhněte dodatečnému přidávání těchto vlastností do CSS šablony k tagům a obecným selektorům.

Znakové styly v InDesignu
Šablonu pro InDesign je potřeba upravit podle možností v nastavení stylů. Ve znakových
stylech definujte jen ty volby, kterými chcete měnit formátování znaků uvnitř odstavce. Zbytek voleb nastavte, resp. ponechte, aby se dědily ze stylu odstavce. Například pro zrušení
barvy znakového stylu z pracovní šablony v InDesignu, otevřete paletu Znakové styly a pro
daný styl zobrazte v nastavení volby barvy. V nabídce barev bude zvýrazněna barva, kterou
pomocí klávesy CTRL odznačíte. Tím se barva zruší ve stylu a zároveň se automaticky provede změna barvy na barvu odstavce.

Šablonu pro tiskový výstup tvoří styly, vzorové stránky a speciální přednastavení pro tisk
v InDesignu. Kontrolu výstupu provádějte v PDF, které vytvořte přímým exportem z InDesignu. Neprovádějte zastaralý postup tvorby PDF z PostScriptu.

Trvanlivost šablony
Počítejte však s tím, že se možnosti prohlížečů e-knih neustále mění – tomu byste měli přizpůsobovat i šablony. Možná budete muset jen přidat styl pro nový tag, možná však budete
muset změnit své pracovní postupy.

Příprava šablony
Při tvorbě šablon tak postupujte od výstupní šablony ke vstupní, tj. obráceně než je obvyklý
pracovní postup při používání šablon v sazbě (viz bod 5 – Pracujte se šablonou):
• CSS šablona pro e-knihu,
• šablona pro InDesign,
⁞
• šablona pro textový editor (MS Word, nebo LibreOffice).
Šablona pro e-knihu je uložena v CSS souboru, kterou bychom měli mít alespoň nahrubo
otestovanou pro použití fontů.

9.

Otestujte si fonty: Při přípravě šablony otestujte každý font v koncovém formátu na výstupním zařízení (PDF na papíře, ePUB na displeji...).5 Kontroluje se kerning6, zobrazení
správných glyfů7 a nakonec vykreslení textu v různých velikostech nebo hlasový výstup přes
screen- readery.8
Používejte jen ty fonty, kterým licencex9 dovoluje konečné užití, například v elektronické
formě na webu. Pro odstavce používejte fonty, které mají kurzívu a polotučný řez.
V MS Wordu a LibreOffice zrušte automatické vytváření chybějících řezů (Bold, Italic…)!9
Zobrazení ve WYSIWYG editorech často neodpovídá konečnému výsledku a velkou měrou
se na tom podílejí fonty na výstupu. Převod znaků do jiného fontu může být komplikací
zvlášť tehdy, pokud se glyfy vytvářely ze špatného fontu.10

Proč?
Když pro jeden znak musíte použít jiný font, vždy jsou s tím spojené komplikace. K těm
viditelným problémům patří:
• Nemožnost mezi dvěmi fonty požívat kerning.
• U každého fontu jsou rozdílné výšky v písmové osnově (Ýgx|xgÝ).
• Veškeré OpenType náhrady (např. u kapitálek) nemusí být dostupné u obou fontů.
• Některé fonty mají jen jeden řez a chybí jim Italic, Bold, Semibold atd. Nepleťte si symboly v základním řezu (např. ℯℎℴℓℰℱℒℛ ) s písmeny v kurzivě (Italic, Cursive) nebo ve skriptu
(Cursive), tučném řezu (Bold, BoldItalic) apod.
• Jiné základní tvary znaků, serify, sklon, duktus…
Další – skryté problémy – vás mohou potkat na výstupu do e- knih, kdy se musí do knihy
přibalit font navíc, který se musí zanést do kódu sazby, která naroste a může se stát nepřehlednou.
Když je reprodukování fontu pomalé či špatně čitelné na výstupu, musíte změnit font v šablonách i na vstupu i na výstupu, tj. v textových editorech i InDesignu.

5

K testování znaků dochází na vzorové kapitole, tedy dříve než autor začne psát finální text. Zpravidla se při
testování připravuje i šablona stylů, která zjednodušuje celý pracovní postup při zpracování textu.↑
6

Kerning definuje, jaká má být mezi znaky optická mezera. Kerning je vždy definován pro dva glyfy, proto
někdy mluvíme o kerningových párech. Kvalitní fonty mají kerning definován alespoň pro znaků abeced a interpunkce. V InDesignu pak volíme Vyrovnání: Z metriky. Pokud font nemá kerning nebo je provedený jen na
malém procentu využitých párů volíme Vyrovnání: Optické, které vychází z obecných parametrů písem a může
tak být záchranou pro některé fonty.↑
7

Pojem glyf chápejte vždy jen jako grafickou reprezentaci znaků. Rozlišujeme pojem znak a pojem glyf. Fonty
obsahují glyfy, více v bodu 20 – Glyfy ve fontech.↑
8

screen-reader je hlasový odečítač z obrazovky určený pro lidi s poruchami zraku. Princip hlasového výstupu
je však technologií, která se může uplatnit i jinak než u zrakového postižení, například při řízení auta nebo při
chůzi cestou do školy. Více zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_reader.↑
9

Při výchozím nastavení v některých verzích MS Word se automaticky vytváří řezy Bold nebo Italic deformováním znaků z řezu Normal. Vytváření řezů lze vypnout v: Nástroje > Možnosti. Tyto tzv. „nepravé kurzivy
a boldy“ jsou pro autory textů mnohdy jedinou možností, jak v některých Unicode fontech (Arial Unicode, Lucida Sans Unicode atd.) zvýraznit text stejně jako ve vyznačovacích řezech. Není však řešením nechávat volbu
fontů na konečné zpracování v InDesignu, pokud se v textu počítá s použitím speciálních znaků Unicode sady.
Problematika může být řešena také vyznačením těchto znaků pomocí znakových stylů, viz dále bod 21 – Speciální znaky. Pro vyznačování slov v textu jsou potřeba jiné řezy než standardně nabízí MS Word v podobě
Bold a BoldItalic. K vyznačování uvnitř odstavce je Bold u většiny fontů příliš tučný, vhodnější je půltučný
řez – Semibold nebo Demibold. BoldItalic. K vyznačování slov nepoužívejte vůbec.↑
10

Fonty mohou být špatné, pokud nelze správně identifikovat glyf. Nejběžnější je jev, kdy aplikace nemá k dispozici původní font, v kterém byly sázeny znaky od autora. Některé české znaky se převedou, např. „č“ na „è“,
„ě“ na „ì“, „ň“ na „ò“, „ř“ na „ø“, „ů“ na „ù“ apod. vinou špatné lokalizace fontu v 90. letech.↑

Prodejci fontů stále přizpůsobují své licenční modely pro e-knihy (rok 2015). U některých dříve
zakoupených fontů se licence vztahuje pro tisk, resp. PDF, ale ne pro nové formáty e-knih (ePUB2,
ePUB3, KF8 apod). Proto je nutné u těchto fontů si zajistit nové podmínky licence. Více viz https://ebookworld.eu/e-books/the-adventures-of-font-embedding. Obvykle se i při použití „free fontu“ objevují
podmínky použití – například zveřejnit licenci, autora apod. – http://einmanncombo.de/freie-schriftenfuer-e-books/
x9

10. Výhody i omezení při práci s šablonami: Výhody šablon získáváte, jen pokud přijmete omezení, které vyžadují pracovní postupy. Některá omezení vyplývající z reprodukování na výstupech se mohou projevit až poté, co budou otestované všechny šablony v pracovním postupu.
1. Neupravujte text bez šablon!
2. Přizpůsobujte text vždy šabloně!
3. Nové znakové styly přidávejte do šablony! viz bod 6 – Upravujte a rozšiřujte šablony při
psaní textu.
4. Nové odstavcové styly vytvářejte v textovém dokumentu nezávisle na šabloně jen výjimečně. Smysl to má tehdy, pokud má být struktura textu v některé kapitole unikátní.
Do InDesignu se nové styly načtou a zachovají si vlastnosti textu z textového editoru (tj.
barva, řez apod.).

Proč?
Protože bez vědění „Proč?“ se nikam neposunete. Až pak se zajímejte „Jak?“. Bez větší
znalosti problematiky tvorby e-knih nemůžete rozumět pracovním postupům. Zde jsou základní důvody, proč používat šablony:
• Provázanost šablon vám ušetří spoustu kroků v pracovním postupu.
• Šablony vám pomohou vyřešit problémy, které se obvykle objevují až na výstupech.
• Čím rozdílnější bude sazba od otestované šablony (resp. od sazby vzorové kapitoly), tím
více času budete potřebovat na testování HTML a CSS.
Výhody šablon lze lépe zobrazit v následující tabulce.

Pracovní šablo- Pracovní
Bez šablon
ny pro textové i finální šablony
editory
pro InDesign
Sjednocuje pracovní postupy
Společná sazba pro tisk i e-knihu
Tvorba HTML sémantiky již při psaní
textu
Lepší odhad v požadavcích na délku
textu pro import do InDesignu
Kontrola nad fonty
Snadná kontrola sazby při opravách
a aktualizacích učebnic
Snadná přizpůsobitelnost sazby pro
různé formáty u e-knihy
Lepší provázání na tagy – požadavky
na přístupnost a vyhledávání v textu
Při sazbě s šablonami jsou obecně platná tato omezení:
1. Text od autora redakčně upravujte v šabloně pro textový editor (LibreOffice, MS Word
apod.). Tím klesne množství korektur, které pak budete provádět v InDesignu do již zalomené sazby.
• V InDesignu se provádí pouze drobné redakční úpravy například výměna slova či
úprava délky textu, aby se dosáhlo lepšího zalomení.
• Náročnější opravy textu nepište jako tzv. Poznámky v PDF, ale připravujte je v textových editorech pomocí šablony, nebo upravte v SW pro redakční práci (InCopy, TrueEdit…).
2. V šablonách v celém pracovním postupu se používají stejné názvy stylů.
3. V sazbě má smysl některé opravy zautomatizovat podle přiřazených stylů (dělení slov,
správné uvozovky, změny formátování textu).
4. Nové styly v sazbě, které nejsou v otestovaných šablonách, je nutné otestovat při exportu
struktury z InDesignu do e-knihy.

29 bodů k přípravě a zpracování textu:
11. Příprava textu: Jestliže předpokládáte, že publikace bude rozmanitá v množství typů informací, pak si najděte pro každý druh informace způsob přípravy textu. Nejde ale o vizuální
formu prezentace textu, ale o způsob členění textu do logických celků. Máme minimálně
čtyři možnosti, jak členit text na části a tím i určovat jejich vztah k celku:
1. číslovaný seznam
2. odrážkový seznam
3. tabulka pro provázání souvisejících informací
4. rámce a textová pole – způsob, jak oddělit text od hlavního textu

Proč?
I když v tomto případě ještě nejde o přiřazení sémantických HTML stylů, účelem je text připravit tak, aby nedocházelo na výstupu ke vzniku odstavců přes několik stran. Možnost
ovlivňovat zpracování obsahu pro různé velikosti displejů nazýváme pojmem responzivní
design.
Upravovat či zkracovat text v rámci odstavce je sice možné, ale výsledkem není tzv. responzivita. Členění obsahu stránek musí už být připravené v textovém editoru.
Asi vás napadne, proč by autor textů měl při psaní uvažovat nad tím, jak oddělovat informace. Ale text napsaný do odstavců obvykle nelze jen převést na jinou formu členění. Je potřeba napsat text znovu tak, aby byl srozumitelný pro konkrétní formu.
Autor i redaktor při tvorbě učebnic musí mnohem více pracovat s jednoduchými texty, které
lze na výstupu zobrazit jako kousky textů, které lze pro menší displeje lépe umístit
a graficky provázat. Snažte se předcházet vytváření dlouhých odstavců na malých displejích
alespoň tím, že v textovém editoru zvýrazníte důležité pojmy znakovými styly.
Pokud lze text zpracovat místo dlouhých odstavců do seznamu nebo jednoduché tabulky,
připravte takto už text v textovém editoru.
Odstavcový styl th pro záhlaví v buňce tabulky, vztahuje se jen k části tabulky, např.
sloupec.
Odstavcový styl td pro ostatní buňky tabulky.
V šabloně OTT (LibreOffice) pro Fyziku si vyberte z několika druhů tabulek, v nichž jsou
pro každou buňku již přiřazeny odstavcové styly.
Příklad
Typ pojmu
fyzikální veličina
jednotka
vztah pro výpočet

Popis
hydrostatický tlak
pascal
Hydrostatický tlak závisí na
hloubce kapaliny h, na její
hustotě ϱ a na velikosti tíhového zrychlení g.

Označení
ph
Pa
ph = h ⋅ ϱ ⋅ g

V tabulkách je důležité odlišit záhlaví od ostatních buněk – to lze provést již v textovém
editoru. V e-knize může být užitečné doplnit k atributu scope u tagu <th> hodnotu col (sloupec), nebo row (řádek). Tím lze definovat způsob provázání záhlaví uložené v tagu <th>
s ostatními buňkami, které mají tag <td>.
V HTML:

<table>
<thead>
<tr>
<th scope="col">Typ pojmu</th> /* Atribut „scope“ zde označuje vazbu záhlaví ke sloupci tabulky.*/
<th scope="col">Popis</th>

<th scope="col">Označení</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row">fyzikální veličina</th>
<td>hydrostatický tlak</td>
<td><var>p<sub>h</sub></var></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">jednotka</th>
<td>pascal</td>
<td><abbr>Pa</abbr></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">vztah pro výpočet</th>
<td>Hydrostatický tlak závisí na hloubce kapaliny <var>h</var>, na její
hustotě <var>ϱ</var> a na velikosti tíhového zrychlení <var>g</var>.
</td>
<td><var>p<sub>h</sub></var> =
<var>h</var> ⋅ <var>ϱ</var> ⋅ <var>g</var>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

V CSS:

table {border: 1px solid green;
border-collapse: collapse;
table-layout: fixed;
width: 100%;}
th, td {padding: .625em;
text-align: left;}
thead th {background: #999;}

12. Psaní textu: Při psaní v LibreOffice, MS Wordu nebo InDesignu nevidíte kódy znaků, ale
glyfy fontů.
Nekopírujte cizí text. Pro publikování vlastního textu by tento zákaz měl být asi hlavním
pravidlem. Jeho nedodržení se nemusí vyplatit pouze z důvodu porušení autorství. Naučte se
rozlišovat pojmy kód znaku a glyf.

Proč?
Znaky jsou v sazbě zastoupeny jen jako kódy, zatímco glyfy hrají svou roli při reprodukování výstupu. Ve WYSIWYG editorech jsme si jen zvykli, že jsou se sazbou spojeny už při
psaní textu. V průběhu zpracování textu se glyfy mohou stále měnit. To, co v sazbě zůstává,
je kód znaku. K jednomu kódu může font mít alternativní glyfy, a ty se použijí podle
kontextu. Autor textu by vlastně měl psát jen kódy znaků a nestarat se o výsledek, o který se
postarají samy styly. Na co si musíte dát pozor, je použití správných stylů, které umožňují
sazbu všech potřebných znaků, viz bod 2 – Volba fontu pro textový editor.
Obvykle je ale text potřeba ocitovat z cizích zdrojů. Často se tak děje kopírováním textu
přes schránku příkazem Kopírovat (CTRL + C). Z cizích dokumentů si například můžete přetáhnout kód znaku, který byste nikdy z klávesnice nenapsali. To je daň za velké množství
kódů, které jsou potřebné pro rozlišení znaků ve znakové sadě Unicode.
V plných verzích MS Wordu (od stařičké verze XP) a WordPadu lze kód znaku zobrazit pomocí klávesy levý Alt + X (např. nefunguje ve verzi MS Word 2000 Starter), v InDesignu lze
kód znaku zjistit v paletě Informace.11
Kódy znaků, ke kterým nejsou glyfy ve fontech na výstupu do e-knihy, nesmí zůstat v sazbě. LibreOffice při kopírování kódu znaku, pro který chybí glyf, přesto znak nějak zobrazí.
V LibreOffice 5.0.0.5(x64) se takto do textu dostane glyf dalšího fontu, a pokud ho formátujete fontem podle šablony, který tento glyf nemá, tak se u něho nepravdivě přepíše příslušnost k novému fontu, přitom starý glyf zůstane zobrazený.

Příklad
a, a, a, a
Písmeno „a“ obohacené o diakritická znaménka je zde složeno ze dvou kódů.
Některé znaky jsou skládány z několika diakritických znamének nad i pod písmenem, a ty
daly vzniknout kompozitním glyfům. V našem příkladu jsou znaky ve fontu Arial Unicode MS. Do textu jsou napsány dva kódy (1. kód je písmeno „a“ a 2. kód je diakritické
znaménko ´, `, ^, nebo ~) a podle možností se převedou na jeden glyf nebo na dvojici glyfů. Zobrazení je zcela v režii aplikace, která tuto záměnu podporuje (MS Word,
LibreOffice 5.0.0.5(x64), InDesign). Bohužel mnoho fontů, ač obsahují zmíněný jeden glyf,
neumí ho aplikace správně zobrazit ze dvou kódů. Proto například české, německé, či francouské znaky s diakritikou pište obvyklým způsobem z klávesnice, aby se do dokumentu
ukládaly jen jedním kódem, s kterým si aplikace vždy poradí tak, že použije jen jeden glyf.

Rozlišení znaků
Dostanete-li cizí text, měli byste si zkontrolovat, zda se vám do textu nedostaly omylem
nežádoucí znaky.
Dostanete-li textový dokument pro tvorbu e-knihy, nebude vám stačit běžná vizuální kontrola textu. Vizuálně podobné znaky si vyznačujte pracovními styly a lze tedy text opravovat
až po rozlišení jejich kódů.
• Pro rozlišení ASCII uvozovky od znaku pro vteřiny a palce si zvýrazněte v textovém editoru jeden z těchto znaků, abyste zjistili jeho výskyty v textu.
• Pro rozlišení znaků minus a pomlčky, krát a tečky uprostřed, děleno a dvojtečky si zvýrazněte v sazbě celou sadu matematických znaků, tedy i minus, krát a děleno.
Problémy s podobnými glyfy mají také se symboly, které vizuálně vypadají jako řecké znaky, ale podle Unicode stadardu je odlišujeme vlastním kódem, tzn. fyzikální veličiny
a jednotky.
Pro zvýrazňování skupiny znaků (matematické operátory, interpukční znaky apod.) hledejte
kódy znaků podle znakových sad, například na webu www.unicode.org. V následujícím pracovním postupu tak nemusíte zadávat jednotlivé kódy, ale jen rozsah kódů dle umístění znaků v Unicode sadě.
Příklad

"
″
−
–
∶
:

ASCII uvozovka (U+0022)
znak pro palec, vteřinu, symbol označení „s dvěma čarami“ (U+2033)
minus (U+22C5)
pomlčka (U+2013)
děleno (U+2236)
dvojtečka (U+003A)

Pracovní postup
Opravovat a kontrolovat text je nutné v textovém editoru, tj. před importem do InDesignu,
protože je to snadnější i rychlejší. Například pokud je v textu znak ASCII uvozovek použitý
zároveň pro uvozovky i palce či vteřiny, je potřeba tyto znaky rozlišit už před importem do
InDesignu. Při importu do InDesignu je v nastavení velmi užitečná volba Nahradit rovné
uvozovky typografickými, po jehož provedení jsou ASCII uvozovky trvale nahrazeny typografickými.

1. Do okna Najít a nahradit zadejte do položky Hledat kód znaku pro palce či vteřiny v hexadecimálním tvaru (tj. kód 2033).
2. Účelem hledání je rozhodnout se, zda už autor textu rozlišil kódem ASCII uvozovky od
znaku pro palce či vteřiny.
3. Pokud ne, zadejte do obou položek Hledat i Nahradit znak ASCII uvozovky (tj. kód
U+0022). K položce Nahradit přiřaďte způsob zvýraznění (barva pozadí znaku, podtržení
apod.). Zvýraznění bude použito jako lokální formátování, tj. nezávisle na stylech, a nebude mít vliv na pozdější import do InDesignu.
4. Dejte Nahradit vše.
5. ASCII uvozovky budou zvýrazněné a při kontrole textu v textovém editoru uvidíte všechny její výskyty. Kde bude chybně použita ASCII uvozovka, tam proveďte náhradu za palce či vteřiny.
6. Podobně si lze zvýraznit několik znaky najednou, ale je nutné zadat do pole Hledat
vhodné regulární výrazy a pole Nahradit ponechat prázdné. Regulární výrazy uvedené
níže lze použít v LibreOffice, MS Wordu i InDesignu.xx11 Příklad použití pro:
• matematické operátory:([\x{2200}-\x{22FF}])+
• japonské znaky (sady Kanji, Hiragana a Katakana) ([\x{4E00}-\x{9FBF}]|
[\x{3040}-\x{309F}]|[\x{30A0}-\x{30FF}])+ .
11

HiddenTextDetective je bezplatný skript pro InDesign CS5 a jeho novější verze, který kromě kódu znaku zobrazí
i info o znaku, viz http://aiedv.ch/site/de/indesign-scripts-free.php#HTD.
xx11
Search for Foreign Language Characters in Text popisuje stejné použití regulárních výrazů pro InDesign
CS3 a jeho novější verze, viz https://indesignsecrets.com/search-for-foreign-language-characters-in-text.php.

13. Přiřazování stylů a přenos stylů mezi programy: Neměňte názvy stylů. Jsou pojmenovány
podle HTML tagů. Učte se sémantiku HTML, budete ji potřebovat při přiřazování stylů
v sazbě.
Pro převod textu mezi aplikacemi věnujte pozornost znakovým stylům. Na některých sémanticky složitých typech textu je nutné si zjednodušit vyznačování. Jakým stylům dávat
přednost si vyzkoušejte na vzorové kapitole.

Proč?
Pro převody mezi aplikacemi je vždy důležitější sémantika než pouhý vzhled. Protože šablonu se styly je důležité mít použitelnou pro daný typ textu, její použití otestujte na vzorové
kapitole. Vzorová kapitola je dokument s textem, který bude typově odpovídat textu použitému v kapitolách knihy.
V šablonách pro textové editory má smysl ponechat minimálně ty styly, které znamenají
riziko, že text ztratí/změní smysl při převodu z textového editoru do InDesignu.

Odstavcové styly
Hledejte pro formátování kapitol pevnou strukturu. Strukturu opakujte v každé kapitole. Odstavcové styly v textovém editoru obvykle zjednodušují pohyb po struktuře. Nejvyšší prioritu má použití stylů pro nadpisy, které musí mít jasnou hierarchii pro vytváření zanořování
v HTML struktuře.

Znakové styly
Zahrňte do šablony znakové styly, které mění sémantiku textu formátováním, například
horní a dolní indexy.
Naučte se rozlišovat znakové styly podle třech kategorií:

1. Sémantické styly vyznačují sémantiku textu, které:
• mění jeho formátování (například horní a dolní indexy – styly sup a sub).
• nemusí ovlivňovat jeho formátování (definovaný pojem – styl dfn-xxx).
2. Styly pro dočasná zvýraznění jsou pracovními styly, se kterými se ve finální šabloně nepočítá (např. znaky s chybějícími glyfy ve zvoleném fontu).
3. Prezentační styly používejte pro „čistě“ vizuální vyznačování textu. Jejich účelem je měnit formátování bez vazby na sémantiku textu (text v tučném řezu – styl bold).
Nejvyšší prioritu ve vyznačování mají styly, které mění font nebo řez fontu z důvodu zachování sémantiky. Tento požadavek vzniká pouze u textu zařaditelného do prvních dvou
kategorií, tj. vyznačujeme-li text sémantickými styly nebo styly pro dočasná zvýraznění.
Příklady stylů
Znakové styly strong, em a bold.
Znakové styly strong a em jsou sémantickými styly a odpovídají sémantickým tagům
<strong> a <em>.
Použití znakového stylu bold odpovídá jeho názvu a slouží k prezentačnímu vyznačení
(resp. grafickému členění) slov v dokumentu. Na výstupu bude převeden na HTML tag <b>.
Tímto prezentačním tagem nevyznačujte text, který má význam pro vyhledávání a třídění
pojmů v učebním textu.
Znakové styly span-LucidaSansUnicode.
Naopak znakový styl span- LucidaSansUnicode (viz bod 2) je styl pro dočasné zvýraznění.
Nelze ho využít při tvorbě sémantické či vizuální struktury textu, ale označuje se jím chybějící glyf ve fontu. Těmito znakovými styly text zvýrazňujeme jen dočasně, pokud je příčinou
zcela špatný výběr fontu při tvorbě šablony. Počet stylů pro dočasné zvýraznění textu lze
zredukovat výběrem vhodného fontu a ve finální šabloně se tyto již nadbytečné styly již neobjeví.
Znakové styly var, sub (a sup).
Většina sémantických stylů je prezentována vizuálně očekávatelnou formou. Styl pro
proměnnou var, je sémantický stylem a zároveň si drží podobu v kurzivním řezu. Styly pro
dolní index a horní index (sub a sup) jsou také sémantickými styly a zároveň mají stále indexovou velikost a pozici.
Příklad sémanticky složitého textu
Hydrostatický tlak ph v H2O…
Vizuální vyznačování v editorech je pomocí stylů příliš komplikované a vůbec nerespektuje
zanořování tagů do sebe. Kdybychom chtěli již v textovém editoru mít všechny texty s finálním formátováním, museli byste u textu „Hydrostatický tlak ph“ postupovat takto:
1. vyznačit dolní index pomocí stylu „sub-bold“,
2. vyznačit veličinu stylem „var-italbold-velicina“
3. a předcházející text vyznačit stylem „strong“.
Všechny tři styly netvoří sémantickou strukturu, ale označují části textu, které leží vedle
sebe. Po převodu stylů do HTML ale tagy musí být zanořené do sebe, protože vyznačují sémantiku, ne vzhled.
V HTML:
<p><strong>Hydrostatický tlak <var>p<sub>h</sub></var></strong>
v <abbr>H<sub>2</sub>O</abbr>…</p>

V CSS:

strong {font-weight: 600;
color: green;}

var {font-style: italic;}
var > sub {font-style: normal;}

14. Šablona pro textové editory: V textových editorech tvořte strukturu, ne vzhled. Zapomeňte
na pracovní postupy, kdy strukturu dodatečně dotváří grafik či HTML kodér podle vzhledu
sazby.
Nepodléhejte přesvědčení, že když budete sazbu v textových editorech zpracovávat „pro
oko“, tak že se bude dobře zpracovávat v šabloně InDesignu.
Rozlišujte odstavcové styly a znakové styly. Pokud struktura dokumentu bude složitá12, tak
pracujte v XML (HTML) editorech.

Proč?
Struktura není záležitostí tvorby vzhledu a měla by být hotová již v textovém editoru při
psaní textu. Strukturu dokumentu lze postavit na značkovacím jazyce. HTML je typickým
značkovacím jazykem navrženým pro sémantický popis textu.13
Budete-li chtít zpracovávat text pro tištěnou i elektronickou produkci knih, je vhodné si nastavit pracovní postupy. Již v textových editorech si můžete ušetřit spoustu času přípravou
takového množství stylů, které pak půjdou jednoznačně přiřadit k tagům v HTML.
U přiřazování rozhoduje sémantika tagů, a ne vzhled textu v dokumentu.
Už v textovém editoru vytváříte strukturu na principu zanoření textu. Stačí začít používat
kromě odstavcových stylů i znakové styly. I když pro vyznačování struktury používáte šablonu se sémanticky nazvanými styly, je potřeba si v případě učebnic představit použitelnost
stylů také ve výstupu z InDesignu pro komerční tisk. Důsledně tak dodržujte ve struktuře
principy zanoření stylů.

Poznámky k zanořování stylů
1. Zanořování v textových editorech a InDesignu:
Znakovým stylem vyznačujte část textu v odstavci. Tím jednak určujete jeho sémantiku,
a zároveň tím můžete přiřadit jiné formátování znaku než u odstavce. Znakový styl rozhodně nepoužívejte k formátování celého odstavce. Znakové styly budete potřebovat
především pro přiřazení sémantických značek (pro HTML tagy).
Pro vzhled textu si definujte tolik odstavcových stylů, kolik potřebujete vytvořit výchozích formátování pro odstavec.
V šabloně pro textové editory finální formátování sice nevidíte (viz poznámka níže
o vnořených stylech v InDesignu), přesto už zde rozlišujte odstavce samostatným stylem
podle budoucího vzhledu. Tyto odstavcové styly pro MS Word či LibreOffice nazvěte
podle šablony z InDesignu.
2. Zanořování v InDesignu:
• HTML strukturu vytvářejte pomocí objektových, odstavcových a znakových stylů.
• K tvorbě HTML struktury nepoužívejte vnořené styly (nested style)!
Příklad
• Iniciály pro první písmeno odstavce,
• KAPITÁLKY k formátování prvního řádku odstavce,
• barvy a písmo k vizuálnímu členění textu uvnitř odstavce.
Barvu, tučnost, kontextové alternativy nebo formátování částí odstavce lze vytvořit pomocí vnořených stylů., které se definují v odstavcových stylech v InDesignu.
Vnořené styly se nevztahují ke znakům, ale k částem odstavce. V tom je velký rozdíl při
rozhodování, kdy použít pro formátování textu vnořené styly a kdy znakové styly.
Vnořené styly využívejte pouze k prezentačním účelům. Vnořené styly provádí změnu
formátování dynamicky podle pozice znaků, nebo slov v odstavci. V InDesignu nelze
vnořené styly převést na znakové styly, resp. tuto změnu nelze provést ani pomocí skriptu. Protože InDesign neumí vnořené styly dále zpracovávat, nelze jimi vytvořit strukturu
pro mapování na HTML tagy, resp. lze pro každý takový odstavec vytvořit podobné formátování skrz CSS.

3. Zanořování v HTML:
V HTML lze konkrétně iniciály na začátku odstavců a první řádek odstavců definovat
zcela nezávisle na použití řádkových tagů, tj. na těch částech textu, které pro které má
význam v InDesignu používat znakové styly. Příklad řeší také některé problémy s formátováním při přípravě sazby, kdy nelze zanořovat dva znakové styly do sebe.
V CSS:
h1 + p::first-letter {color: green;}
/* Selektor „p::first-letter“ označuje první znak v tagu „p“. Pokud před něj
dáte „h1 +“, tak bude obarvovat na zeleno pouze první odstavec po tagu „h1“,
který označuje hlavní nadpis. */
h1 + p::first-line {font-variant: small-caps;}
/* Selektor „p::first-line“ označuje první řádek v tagu „p“, který zobrazí znaky jako „nepravé“ kapitálky. Pokud před něj dáte „h1 +“, tak bude nahrazovat
první řádek pouze u odstavce následujícím po hlavním nadpise */

Nadpisy
Nadpisy jsou odstavce a jsou zpravidla formátovány v tučném řezu, nezneužívejte k formátování znakového stylu. Nadpisy formátujte odstavcovým stylem, v kterém definujte
tučnost.
Styly používejte systematicky tak, aby jste se vyhnuli zbytečnému vyplýtvání znakového
stylu pro celý odstavec, když byste ho mohli využít smysluplněji. V textovém editoru více
úrovní ve struktuře už nevytvoříte, protože dva odstavcové styly či dva znakové styly do
sebe zanořit nelze. V InDesignu využijte pro textové rámečky objektové styly, abyste získali
další úrovně zanoření.
Příklady stylů
Odstavcové styly h1, h2, h3, h4, h5 a h6.
Styl h1 (nadpis 1. úrovně <h1>) přebírá úlohu nejdůležitějšího textu na stránce. Odlišuje se
typem písma (sans-serif × serif) od běžného odstavce. Na rozdíl od stylu h5 (nadpis
5. úrovně <h5>) či h6 (nadpis 6. úrovně <h6>), které mnohem častěji formátuje ve stejném
fontu jako běžný odstavec, ale v (polo)tučném řezu. I tyto nadpisy nižší úrovně hrají při
čtení důležitou roli v situacích, kdy nemáme čas číst celý dokument a jen „skenujeme“ očima plochu stránek.
Příklad
Nadpis 4. úrovně
Text odstavce…
Nadpis 5. úrovně ve struktuře dokumentu (mezititulek)
Tento text se pak vztahuje k nadpisu 5. úrovně, které často sázíme ve formě mezititulku.
Mezititulky udržují čtenáře v textu, proto je zařaďte do HTML struktury. HTML je tato
struktura nadpisů omezena na šest úrovní…
V HTML:
<h4>Nadpis 4. úrovně ve struktuře dokumentu</h4>
<p>Text odstavce…</p>
<h5><strong>Nadpis 5. úrovně</strong> tvoří stručnou informaci (mezititulek)
k navazujícímu odstavci</h5>
<p>Tento text se pak vztahuje k nadpisu 5. úrovně, které často sázíme ve formě
mezititulku. <strong>Mezititulky</strong> udržují čtenáře v textu, proto je zařaďte do HTML struktury. V HTML je tato struktura nadpisů omezena na šest úrovní…
</p>

Sémantika textu
Protože znakové styly v MS Wordu, LibreOffice i InDesignu nemohou být v textu do sebe
navzájem zanořené, je nutné po exportu do HTML strukturu u sémanticky zanořených řádkových (in-line) tagů ručně vytvořit. Zápis <var>p<sub>h</sub></var> označuje v HTML
jazyce hydrostatický tlak ph.

Správné formátování zajistíme kaskádovými styly (CSS), v opačném případě by prohlížeče
ponechaly „indexové h“ v kurzívě. Je důležité si uvědomit, že HTML tagy nejsou nositeli
vzhledu, ale významu. Na vzhled je nutné použít CSS.
Použitím XML (HTML) editorů vyřešíte problémy se zanořováním tagů už při psaní textu.
Výhodou XML (HTML) editorů je, že umí zpracovávat formátování na základě „dědičnosti“
do sebe zanořených prvků. Tuto dědičnost nelze přiřadit ke stylům pro tisk. V InDesignu je
pak nutné doplňovat nové styly pro nově vzniklé formátování, které při převodu zpět
do HTML nejsou potřeba.
12

Ačkoliv v textových editorech dovolují styly jen tvorbu vzhledu, je možné využít styly i k označování částí
textů pro vytváření struktury. Zdroj textu může být ostylován ve Wordu. U komplikované struktury lze místo
dalšího formátování ve Wordu exportovat dokument do souboru xml a v xml editoru (html editoru) vytvořit
strukturu pomocí tagů. Tagům přiřadit styly pomocí CSS z šablony (část stylů bude použitelných pro všechny
učebnice). Zbytek stylů (CSS) vytvořit. Pro tisk papírové učebnice importovat otagovaný XML dokument do
InDesignu.↑
13

Digitální publikování dnes směřuje k EPUB3 (formát e-knih) na XHTML i HTML (interní formát dat, HTML od
EPUB 3.1) a na jazyce HTML5.↑

15. Třiďte obsah: Připravujte strukturu dokumentu podle důležitosti a typu informací. Vyhněte
se psaní textu pro zaplnění prostoru stránky, protože stránka e-učebnice musí mít flexibilní
obsah.

Proč?
Základním požadavkem ve zpracování obsahu e-knih je flexibilita na výstupu. Tento způsob tvorby lze označit za trend a promítá se nejen do procesu zpracování obsahu na výstupu,
ale i do přípravy textu.
V principu je flexibilita pro HTML výstupy přirozená – například v zalomení textu do
řádku. Dnes lze u HTML řídit reprodukování na výstupu, přesto kontrolovat přesné zalomení řádku není stále cílem jako v PDF formátu. Princip řízeného HTML výstupu pomocí
stylů v CSS je známý pod názvem responzivní design.
Flexibilita znamená mnohem více než rozmístění obsahu na ploše displeje (tj. výstupního
zařízení), protože se obsah dokumentu přizpůsobuje i podle uživatele. Můžeme řídit:
1. co musí být vždy zobrazeno,
2. co může být dodatečně zobrazeno,
3. nebo co má zůstat skryto z důvodu zacílení výstupu na konečného uživatele.
Nezapomeňte, že styly v textovém editoru se váží k sémantice textu, a tím i předurčují způsob, jak s jeho obsahem má být naloženo na výstupu.
Příklady stylů
1.Odstavcové styly h1, h2, h3.
Struktura nadpisů se zobrazí vždy. Například na displejích mobilů ve formě rozklikávacího prvku pro zobrazení textu, který je spojen s nadpisem.
2. Odstavcový styl p-rozšiřující-text.
Odstavcový styl details-napoveda.
Tento text může být zobrazený dodatečně.
3.Odstavcový styl aside-vysledky.
Komentáře s výsledky úloh se zobrazí v učebnici zakoupené pro učitele, tzv. školní
verze.

16. Pohyb po dokumentu (Skippability): Když tvoříte v textovém editoru strukturu, přemýšlejte,
jak to pomůže při orientaci v e-knize. Myslete také na záchytné body – „kotvy“ u rozsáhlých textů.

Proč?
Představte si, jak se nejjednodušeji přesunete v dokumentu, když se musíte obejít bez tradičního pohybu stránkách. Pojem stránka v responzivním designu ztrácí význam, ale stále
zůstává možnost pohybu pomocí obsahu. V e-knize je obsah s živými odkazy na tzv. kotvy
v textu, např. na nadpisy kapitol apod.
Struktura se neskládá jen z vyznačených nadpisů. Učebnice má vždy výrazně propracovanější strukturu než běžná kniha. Zkuste si strukturu při práci na tištěné učebnici zpracovat tak, aby byla použitelná i pro e-učebnici.
Procházet velké množství textových informací a orientovat se v něm, není zrovna pohodlné.
Proto jsou pro toto procházení některé tagy upřednostňovány. Ačkoliv přístup k textu pomocí kotev je možný u prohlížečů formátů PDF a MOBI, AZW atd., princip využití struktury
pro pohyb po dokumentu se výrazněji zdokonalil až v jazyce HTML5 (formát EPUB3). Bohužel EPUB prohlížeče zatím umí takto pracovat se strukturou, která je oddělená od textového dokumentu v samostatném XML souboru a nelze neočekávat velkou podporu pohybu mimo tuto strukturu (rok 2016).
HTML prohlížeč může podporovat rychlý přístup přes klávesu TAB pro tagy, které souvisí
s navigací <a>, <nav> anebo s informacemi, které vytváří skok do další úrovně struktury,
např. tag <details>.
Díky rozšířené sémantice HTML5 a EPUB se může nevidomý uživatel rychleji posouvat
v HTML struktuře, a tím dříve se dostane screen- readerem k přečtení vybraného textu.
Představte si, že máte několik obrázků a ty musíte v sazbě mít na stranách nejen rozmístěné, ale v rámečku společně s popiskou i ukotvené k části textu, ke které se obrázek
vztahuje. Ačkoliv obrázek v tištěné učebnici umístíte na plochu jedné strany, ale třeba
i dvoustrany, pořád máte díky ukotvení rámečku přehled, kde je o obrázku v textu zmínka.
Proto vymýšlejte strukturu tak, abyste mohli vždy jednoduše umístit jako celek, aby nedocházelo ke složitému propojování pomocí odkazů (např. viz obr. XX) nebo zcela neprovázaně pomocí šipek ukazující jen polohu obrázku – jak to známe z tištěných knih.
V HTML struktuře tak získáte co nejtěsnější umístění těch dat, které patří významově
k sobě.
V InDesignu pak obrázek provázejte například ukotvením rámečku, a v HTML vytvořte
více variant vizuálního rozmístění pomocí CSS, tj. podle požadavků na responzivitu
designu.
Příklad
Hladina se ustálí ve stejné výšce.
atd. atd. atd. atd. atd. atd. atd.

Obr. 7: Popište funkci
vodojemu na obrázku.

V HTML:
<!—V tagu „p“ je umístěný průběžný text s odkazem na popisku.-->
<p>Hladina se ustálí ve <a href="#obr7">stejné výšce</a>.<p>
<!—V tagu „figcaption“ je popisek k obrázku.-->
<figure><img src="xx.png" /><figcaption id="obr7">Popište funkci vodojemu, viz
obr. 6</figcaption><figure>

Pořadí čtení textu v tabulkách
Pro výstupy přes screen-reader je praktické nejprve zpřístupnit pro čtení nejdůležitější
informace z tabulky. Pokud je tabulka jednoduchá a lze ji začít reprodukovat i bez záhlaví,
snižte důležitost záhlaví pro pořadí čtení pomocí atributu cellIndex.
Obsah tabulky níže se týká hydrostatického tlaku. Doplníte-li text v tabulce o sémantické
tagy (případně o vlastnosti WAI-ARIA), můžete tím pomoci při určování významu textu.
Číst záhlaví jako první není potřeba a screen-reader začne číst text až na druhém řádku
tabulky.

Příklad
Typ pojmu
fyzikální veličina
jednotka
vztah pro výpočet

Popis
hydrostatický tlak
pascal
Hydrostatický tlak závisí na
hloubce kapaliny h, na její
hustotě ϱ a na velikosti tíhového zrychlení g.

Označení
ph
Pa
ph = h ⋅ ϱ ⋅ g

V HTML:

<table>
<thead>
<tr>
<th scope="col" cellIndex="-1">Typ pojmu</th> /* Atribut „scope“ zde označuje vazbu záhlaví ke sloupci tabulky.*/
<th scope="col" cellIndex="-1">Popis</th>
<th scope="col" cellIndex="-1">Označení</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row">fyzikální veličina</th>
<td>hydrostatický tlak</td>
<td><var>p<sub>h</sub></var></td>
</tr>
…
</tbody>
</table>

17. Neviditelné formátování a mikrodata: Když tvoříte v textovém editoru strukturu, přemýšlejte, jak to pomůže nejen při orientaci, ale také při vyhledávání slov.

Proč?
HTML struktura je často chybně spojována s čistě vizuálním členěním dokumentu. Zapomeňte na vyznačování textu podle vzhledu a hledejte slova s významem. Pokud tyto slova
v textovém editoru či InDesignu označíte stylem, ještě neznamená, že v HTML k nim bude
přiřazen v CSS styl, který ovlivní jejich vzhled.

Sémantika HTML tagů
Tagem <strong> vyjadřujte tzv. silný důraz a označujeme jím slova nebo skupinu slov, ne
dlouhé větné celky! Důležitost vyznačeného slova je srozumitelný pro vyhledávače
a screen-readery.
Při použití tagu <strong> se zaměřte na sílu významu takového slova. Často jde o klíčové
slovo, které je vyznačeno v textu jen tam, kde získává důležitost. V tom se liší od použití
tagu <b>, který nese význam bold (tzn. tučně) a nemá sémantický původ, a proto je jeho použití naopak čistě vizuální. S tagem <strong> máme obvykle spojeno zvýrazňování slov
tučně, ale v principu tento tag není pevně spojen s žádným vizuálním stylem.
Tagem <b> vyznačujte jen slova, která nejsou důležitá pro vyhledávání, avšak mají svou
úlohu v grafickém členění. Tag <b> vyjadřuje jen to, že se slova mají zobrazovat tučně.
Příklad
Zobrazení v prohlížeči:
Čtěte: Studujte HTML!
V HTML:
<p><b>Čtěte:</b> <strong>Studujte HTML!</strong></p>

V CSS:
b {font-weight: bold;} /* Text v tagu „b“ bude v tučném řezu. */

strong {font-weight: inherit;} /* Text v tagu „strong“ nebude v odstavci zvýrazněn. Vlastnost „inherit“ umožní zdědit tuto vlastnost z tagu „p“ – bude v normálním řezu*/
p {font-weight: normal;}

Po převodu do HTML lze k tagům doplnit údaje – mikrodataxx13, které dosud byly jen jako
pracovní komentář k textu – v tiskovém výstupu by se tyto údaje neobjevily. V HTML text
z komentářů použijte k obohacení informací. Díky nim lze o textu v učebnici získat
přesnější informace. Vlastnost datetime může navíc usnadnit práci při aktualizaci textu.
Příklad
Obr. 7: Nejmodernějším vybavením Českého hydrometeorologického ústavu je od
roku…
V HTML:

<figcaption datetime="2011-09-30T22:59:59Z">Nejmodernějším vybavením <dfn
title="ČHMÚ">Českého hydrometeorologického ústavu</dfn> je od roku…</figcaption>
xx13

Někdy je žádoucí opatřit dokument informacemi – mikrodaty, které jsou důležité jeho další zpracování. Mikrodata
jsou strojově čitelné „štítky“ a doplňují se k tagům. Více na stránce „HTML Living Standard, 5. oddíl: Microdata“ –
https://html.spec.whatwg.org/multipage/microdata.html.

18. Popisky k obrázkům: Průběžné číslování popisků v textových editorech neřešte. Popisku
pouze označte odstavcovým stylem figcaption.

Proč?
Jestli jde něco jednoduše zautomatizovat stejným způsobem, jak v InDesignu tak v CSS pro
HTML výstup, tak je to číslování popisků, tabulek, kapitol apod.

Pracovní postup
V InDesignu CC pro vytváření popisků číslovaných vzestupně použijte možnosti automatického doplňování prefixů ve stylu odstavce – např. prefix „Obr. 9: “. Číslo 9 se automaticky vypočítá podle pořadí popisku v provázaných textových rámečcích. Tuto možnost
máte v definici odstavcového stylu v části Prefix: „Obr. ^#: “, více viz odkaz na „nápovědu
od Adobe“.xx104
Další postup se vztahuje k namapování odstavcového stylu figcaption na tag <figcaption>.
Tím se vyberou v HTML všechny popisky a pomocí CSS se vytvoří: Obr. s číslem.
Příklad
Zobrazení v prohlížeči:
Obr. 7: Bleble
Obr. 8: Bleble
V HTML:
<body>
<figcaption>Bleble<figcaption>
<figcaption>Bleble<figcaption>
</body>

V CSS:

body { counter-reset: section 6;} /* Počítá pořadí popisků k obrázkům v rámci celého elementu body. Začíná počítat od 6, resp. 7. */
figcaption {counter-increment: section;} /* Zvyšuje číslo v pořadí! */
figcaption::before {content: "Obr. " counter(section) " :"; /* Vkládá vypočítané
číslo před obsah tagu "figcaption". */
font-weight: 400;
color: violet;}
xx104

odkaz na část „Vytváření průběžných popisků pro obrázky a tabulky“ viz
https://helpx.adobe.com/cz/indesign/using/bullets-numbering.html#WS0D4A9E87-A636-4338-904D-

4A2F622EB893a↑

19. Vizuální záměny znaků: V sazbě je nepřípustné zaměňovat znaky podle vizuální
podobnosti. Pravidla sazby znaků vychází vždy ze znakové sady.14 Aplikovat pravidla musí
autor již při psaní textu, protože některé znaky jsou natolik podobné, že následné korektury
nemusí chybné znaky odhalit.
Proč?
Protože výsledkem sazby dnes nemusí být jen tištěná kniha, sazbu v počítači musíte umět
vždy použít i po letech v té nejmodernější technologii. Zbavte se představy, že psaní textu
je činnost vizuálního charakteru, stejně tak, že korektury textu budete provádět jen z tištěné
sazby na papíře. Kvalitní zpracování knihy dnes nedělá jen vzhled, ale i to co je pro oči neviditelné – kódy znaků.
Proto sázíme v Unicode aplikacích (viz bod 1), máme zvolený Unicode font (viz bod 2) a znaky rozlišujeme podle Unicode tabulky. Sazbu kontrolujeme ve fontech na výstupu (viz bod 9)
a pomocí screen- readeru.
O rozlišování znaků bude toho napsáno více v následujícím bodu 21 – Speciální znaky…
S trochou nadsázky můžeme tvrdit, že dříve se sázely přímo glyfy, protože sazba nebyla
jinak reprodukovaná než tiskem. Autoři, redaktoři i sazeči vkládali glyfy často bez znalosti
vazby na kód, tj. význam znaku. Tento princip sazby opusťte a nepoužívejte fonty bez vazby k Unicode, například font Symbol.
Proto pro autory a redaktory je důležitý jen kód podle Unicode tabulky, aby sazeč mohl
importovat do InDesignu sémanticky rozlišené znaky. Kontrolovat glyfy má smysl až ve
fázi, kdy je text připraven a provádí vizuální zpracování textu (layout strany…) pro výstup
finálního produktu.
Užíváním Unicode sady vznikla i řada problémů s kompatibilitou15 s dřívějšími 8bitovými
znakovými sadami, které obsahovaly například i ligatury.16 Takto se do Unicode tabulky
dostaly znaky, které v textovém dokumentu nesmí být vysázeny.
Tedy smíte vkládat do dokumentu pro e-knihu jen některé znaky Unicode. Paleta „Speciální znaky“, tj. Vložit > Speciální znak…, v textových editorech bohužel nabízí i tyto staré
„kompatibilní“ znaky.
V Unicode tabulce jsou umístěny kódy speciálních znaků, které se nedoporučuje používat,
viz www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/#charsets.17
Příklady
• Znaky azbuky тата vypadají v kurzivě jako тата.
• Řecký znak β (beta) velmi obtížně rozlišílíte od znaku ß (ostré s) z německé abecedy.
• Znak µ (mikro) má jiný kód v tabulce Unicode než řecký znak μ (mý).
• Znak pro < (menší než) není totožný s úhlovými, tzv francouzskými uvozovkami ‹ (jednoduchá uvozovka, pro český text koncová).
• Sémanticky neutrální grafický prvek middle dot · (levý Alt + 0183) v některých fontech
nerozpoznáte od aritmetického znaménka pro krát ⋅ (U + 22C5)
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Ve fontu jsou uloženy glyfy, tzn. grafické obrazy znaků, jejichž význam může být interpretován až podle znakové sady v dokumentu (7bitová ASCII sada, 8bitové ANSI sady, Unicode sada). V ASCII může být význam
znaku pro spojovník „-“ vyložen také jako pomlčka, minus nebo rozdělovník. V ANSII je písmeno řecké abecedy ró „ρ“ (U + 03C1) zároveň označením pro fyzikální veličinu, zatímco v Unicode používáme pro hustotu
„ϱ“ (U + 03F1) samostatný znak v Unicode tabulce.↑
15

16

http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_compatibility_characters ↑

Zobrazení ligatur se řeší až na výstupu. Je nutné využít náhrad glyfů, které umožňují OpenType fonty. Glyfy
„f“ + „i“ se nahradí ligaturou „ﬁ“ apod. Díky těmto náhradám glyfů není potřeba ligatury vkládat jako speciální znaky.↑

20. Glyfy ve fontech: Postavte sazbu na OpenType fontech a podporujte psaní znaků nezávisle
na použití glyfů. Proces mapování znaku na glyf umožňuje rozhodovat o vzhledu znaku až
na výstupu.
Podpora Opentype fontů se vyskytuje od InDesignu 1.0.18 V plných verzích textového editoru MS Word se od verze 2010 objevuje podpora některých OpenType náhrad glyfů, ale nemá
význam je používat. Textové editory jsou na kontrolu znaků (resp. kódů), ne glyfů.

Proč?
Psaní v OpenType fontech umožňuje ukládat znaky jako typograficky nezpracované prvky
sazby založené na sémantice. Tato sazba dovoluje mnohem více měnit výsledný vzhled textu než tomu je u formátů písem TrueType nebo Type1.
Sazba se tvoří v textovém editoru, ne až v InDesignu.
Pro toto prohlášení je více důvodů. Sázíte především kódy znaků, a ne glyfy. V textovém
editoru využíváte šablonu se sémantickými styly, proto se v tuto chvíli glyfy neřeší. Zakopaný pes je v tom, že i bez stylů dělá sazba v Unicode znakové sadě z editoru velmi složitý psací stroj. Vše, co se v sazbě textu může pokazit, je zpravidla způsobeno právě zde při
jeho psaní.

Postup při náhradách glyfů
Německé písmeno ß (ostré s) je znakem německé malé abecedy, v ASCII znakové sadě se
pro tento znak přepisuje na dva samostatné znaky „ss“. Znak „ß“ musí být v textovém editoru vždy uložen pod kódem U + 00DF. Při změně stylu na verzálky je znak v některých
OpenType fontech automaticky mapován na glyf s ligaturou „SS“, protože podle pravidel
znak „ß“ nemá tvarovou variantu mezi verzálkami.
Kód znaků v sazbě je v obou případech stejný – při psaní použijte například OpenType
font Calibri a znak zapište pomocí levý Alt + 0223, tj. kód U + 00DF. Změna je jen ve
vizuální podobě téhož znaku, tj. pouze dojde k výměně glyfu za jiný glyf z téhož řezu fontu,
viz bod 32 – Verzálky.
Záměrem sazby v OpenType je používat podmnožinu znaků Unicode tabulky, aby se zabránilo zbytečným komplikacím v reprodukování kódu. Obsah textu se pak snadněji interpretuje na výstupu, například přes vyhledávač, screen-reader apod.
Do kódu dokumentu publikovaného elektronicky (e-kniha, webová stránka) také nepatří
tvarové varianty téhož znaku / skupiny týchž znaků, které Unicode tabulka obsahuje v podobě ligatur, kapitálek, horních a dolních indexů či zlomků (viz bod 26 – Sazba indexů a zlomků).
Výsledné tvary těchto znaků se vytváří pomocí glyfů až na výstupu.19
Kdyby se glyfy netvořily ze znaků až na výstupu, tak každé přeformátování textu jiným
fontem by přinášelo mnoho problémů, protože počet glyfů (kresebných variant znaku)
v jednom řezu fontu není stanoven. Font může obsahovat libovolný počet glyfů.
Příklady
1–3× (slovy: jedenkrát až třikrát),
nebo a–z×.

Pomlčka jako interval (od do)
Pomlčka je ve většině fontů umístěna na střed střední výšky (tzv. x-height) v písmové
osnově, jako v příkladu výše. Pokud budete chtít upravovat umístění znaku – v první ukázce výšku pomlčky na střed výšky čísel (takto: 1–3×) a v druhé ukázce je zase krát na střed
střední výšky (takto: a–z×), neposouvejte znaky změnou účaří (o problémech se změnou
účaří (bod 25 – Vizuální formátování znaků). Formát OpenType fontů umožňuje změnit tvar
i umístění obou znaků pomocí náhrady glyfů. V InDesignu získáte přehled o alternativních
glyfech v paletě Glyfy (více v bodu 21 – Speciální znaky).

Pomlčka – členění věty
Pomlčka je interpunkční znaménko. Interpunkce je při čtení očima srozumitelná, ale na
poslech může být problematická pro interpretaci. Délku pauzy v místě interpunkce lze
ovlivňovat, ale je nutné takové místa vyznačit tagy. Část textu označte tagem, například
<span class="vsuvka"> a na hlasovém výstupu V CSS nastavte parametr pause.
Příklad stylu
Znakový styl span-vsuvka.
Příklad
Vyskytuje se zde koniklec velkokvětý – bohužel ojediněle, divizna brunátná a čilimník řezenský.
V HTML:

<p>Vyskytuje se zde koniklec velkokvětý – <span class="vsuvka">bohužel
ojediněle</span>, divizna brunátná a čilimník řezenský.</p>

V CSS:
@media speech {/* Speech označuje styly jen pro hlasové výstupy. */
p {speak-as: literal-punctuation} /* Přidává pauzy za interpunkcí. */
.vsuvka {pause: 20ms 50ms;} /* Přidává pauzu před a za vyznačený text. */

}
18

Záměnou za správné glyfy v OpenType fontech. Existenci těchto „alternativních glyfů“ je nutné otestovat.
Například v InDesignu CS2 lze záměnu provést automaticky v paletě Znaky > menu palety > položka
OpenType > Zlomky, Horní indexy…
Ukázka nastavení je v článku „An Introduction to OpenType Substitution Features“:
http://ilovetypography.com/OpenType/opentype-features.html#imap (odkaz na ukázku) ↑
19

Ve WYSIWYG editorech, ve kterých obvykle autoři textu sází text, lze za výstup považovat také zobrazení
na displeji. Ne každá aplikace podporuje možnosti OpenType fontů. Pokud tyto možnosti podporuje, je důležité
rozlišovat, z jakých kódů znaků je toto zobrazení glyfů ve skutečnosti vytvářeno. V Opentype fontech může
existovat pro jeden znak více alternativních glyfů. Na alternativní glyfy jsou bohaté ve Windows (od XP výše)
například tyto fonty: Calibri, Cambria, Candara, Constantia; nebo fonty s označením Pro (Profesional) na
které narazíme při koupi aplikací od společnosti Adobe: Minon Pro, Myriad Pro…↑

21. Speciální znaky: Tvoří velkou skupinu znaků, které zpravidla nepíšeme přímo z klávesnice,
ale vkládáme je. Pro lepší kontrolu při vkládání používejte například Mapu znaků. Pro sazbu
speciálních znaků platí:
1. Tyto znaky používejte, jen pokud jejich význam nelze nahradit znaky běžnými (např.
znak stupně °).20
2. Do běžného textu nikdy nevkládejte speciální znaky, které v Unicode tabulce mají stejný
význam jako běžné znaky. Vyhněte se vkládání těchto znaků, protože tvoří jen nový
vzhled bez změny významu – zlomky (¼, ½, ¾), horní a dolní indexy (¹, ², ³).
3. Pro římské číslice si vytvořte pracovní znakový styl. Pokud pro sazbu naleznete vhodný
Unicode font, zaměňte číslice za správné znaky podle Unicode tabulky.
4. Pro grafiku, která je typická pro web (např. formulářové prvky ◉, ☑, ☒), použijte font
Times New Roman a přiřaďte vlastní znakový styl (např. html- nahrady) nebo připojte komentář.

Proč?
Nevybírejte znaky podle jejich vzhledu, ale podle jejich kódu v Unicode tabulce.
Při výběru znaku z palety znaků v MS Wordu a OpenOffice je pravděpodobné, že bez znalosti Unicode kódu vložíte do sazby nesprávný znak. Lépe lze identifikovat znaky v Mapě
znaků (Character Maps) ve Windows. Nejlepší způsob hledání znaku je na webu
www.unicode.org/charts nebo http://www.fileformat.info/.21

1. Význam znaku nelze nahradit
V Unicode nelze nahrazovat znaky za jiné – jim podobné.

2. Stejný význam jako běžné znaky
Mnoho znaků odpradávna sázených typografy se dnes nesází přímo, ale pomocí tzv. alternativních glyfů22 na výstupním zařízení. Vše se řídí nastavením pravidel nastavovaných
v sázecím SW, např. v InDesignu > paleta Znaky > v menu palety zvolte položku OpenType
a vyberte rozsah náhrad pro glyfy na výstupu.
Při psaní myslete na screen-readery i vyhledávače. Týká se to především těch symbolů, které ani v Unicode neumíme kódem odlišit od jiných znaků. Pak zápis symbolů pro hlasový
výstup musí být více popisný: např. pro konstantu „pí“ sloužící k výpočtu kruhu se používá
kódu řeckého písmene π. Pro vyhnutí se jakýmkoliv pochybnostem je nutné, aby předcházelo vysvětlení symbolu.
Příklad
Co je konstanta π…?
V HTML:
<p>Co je konstanta <dfn cite="www.konstanty.cz" aria-label="pí">π</dfn>…?</p>
<!-- Atribut cite nese odkaz na definici pojmu „pí“. Použití aria-label je součástí WAI-ARIA specifikace, která se využívá jako rozšíření jazyka HTML a je schválená pro EPUB3. Používá se například k popisu znaku, který má v Unicode tabulce
více významů. Ve screen-readeru se čte znak podle názvu v aria-label. -->

Pokud se však symboly objeví ve vzorci, pak nelze vysvětlovat všechny znaky v něm uvedené. V HTML je možné využít jeho rozšíření o MathML jazyk. Uvádím příklad z ePUB3,
kde je na začátku zápisu vzorce pro výpočet tlaku vložená jeho interpretace pomocí
vlastnosti alttext.
Příklad
ph = Fh / s
V HTML:

<m:math xmlns:m="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
alttext="hydrostatický tlak PÉhá se rovná síle EFhá lomeno plocha ES">…23

3. Římské číslice
Zvláštním případem jsou římské číslice, které obvykle sázíme z běžných znaků latinky.
V šabloně pro textový editor pište tyto znaky jako běžné znaky, ale označte je znakovým
stylem. V pracovní šabloně InDesignu znakový styl použijte:
• k odlišení číslic od ostatních významů. Styl může posloužit při automatizaci náhrad
pevných mezer, kdy je číslo obvykle použité za jménem.
Příklad
Karel Ⅰ i Karel Ⅴ jsou jména. Před čísly použijte pevnou mezeru – levý Alt + 0160.

• k vyhledávání znaků pro nahrazování za správné znaky podle Unicode tabulky.
Příklad
Vyhněte se uvedeným záměnám znaků:
Ⅰ (U+2160) římské číslo jedna ≠ symbol pro fyzikální veličiny I (el. proud) ≠ spojka I.
Ⅴ (U+2164) římské číslo pět ≠ jednotka V (Volt) ≠ předložka V.
Kódy hledejte v rozsahu U+2160 až U+217F, viz http://www.unicode.org/charts/PDF/U2150.pdf.
Tyto znaky obsahuje například font Arial Unicode.

Příklad stylu
Znakový styl pro šablonu v InDesignu span-rimskaCisla-ArialUnicode.
20

Protože Unicode sada nahrazuje všechny dřívější znakové sady, je také smetištěm znaků ze starých kódovacích tabulek. Některé speciální znaky jsou zahrnuty v Unicode zejména pro kompatibilitu s těmito znakovými
sadami. Do sazby tyto znaky již nevkládáme a nahrazujeme běžnými znaky, např. znak ligatury.↑
21
Dialogové okno nabídky „Speciální znaky“ dostupné z položky Vložit v menu MS Wordu nenabízí při výběru
žádné informace o znaku samém. V Mapě znaků (ukázáním na znak) je v bublině stručný popis – často není
uveden význam, ale jeho vizuální podoba (u znaku palce či vteřiny naleznete popis „dvojitá horní čárka“).
Srovnávací pohled na vizuálně podobné znaky nabízí www.unicode.org/charts (info v PDF souborech – uvnitř
pod tabulkami). Pro hledání konkrétního znaku může být užitečný web www.fileformat.info, kde můžete vyhledávat podle významu znaku (např. pro jednotku palec zadejte anglicky inches). Na stránkách lze zjistit podrobnosti o znaku nebo zobrazit seznam fontů, ve kterých jsou obsaženy glyfy odpovídající významu znaku.↑
22
Pokud glyfy budou obsaženy v OpenType fontech při vytváření výstupu, vykreslí se znaky v těchto alternativních glyfech. Kódy znaků zůstanou touto změnou nedotčeny!!! Přehled o alternativních glyfech lze u každého znaku získat zobrazením palety Glyfy v InDesignu. Indikátorem upozorňující na jejich existenci je černá
šipka v pravém dolním rohu pole. Kliknutím na pole se znakem se rozbalí jeho alternativy.↑
23
http://www.idpf.org/accessibility/guidelines/content/mathml/desc.php
http://www.idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs.html#sec-xhtml-mathml-alt↑

22. Nezapomínejte na výslovnost: Každé cizí slovo potřebuje správnou výslovnost. V tištěném
dokumentu uvádějte výslovnost vždy při prvním výskytu v dokumentu a označte ho znakovým stylem. Pro opakované výskyty a také pro některé symboly, kdy se jejich význam
mění podle kontextu, se zapisujte výslovnost do samostatného seznamu.

Proč?
Do hranatých závorek se vkládá výslovnost jako informace navíc, která musí být na výstupu
SW pro hlasový výstup zpracována jako náhrada za cizí slovo. Má smysl označit znakovým
stylem celý textový řetězec – cizí slovo s výslovností a závorkami.
Příklad stylu
Znakový styl ruby-jazyk-vyslovnost.

Pracovní postup
Postup odpovídá zatím nejasné podpoře HTML tagu <ruby> pro hlasové výstupy.
1. Znakovým stylem se vyznačí jen ta cizí slova, po kterých následují hranaté závorky pro
výslovnost.
2. Pokud v textu existují další výskyty takto vyznačených slov, ale bez výslovnosti (uvedené v hranatých závorkách), zvolte pro ně jiný znakový styl (např. span-lang), kterým
si vyznačíte, že text musí být reprodukován s jinou výslovností než umožňuje jazyk
dokumentu – jazyk dokumentu se vkládá do tagu <head>.
Příklad stylu
Znakový styl span-lang.
3. Znakový styl span-lang je pouze pracovní styl, který:
• v HTML může být zaměněný za kód, např. <span lang="en">English</span>,
• se použije u dokončené sazby v InDesignu pro vyhledávání těchto slov. Správnou výslovnost pak uveďte v souboru ve formátu PLS (Pronunciation Lexicon Specification)xx27.
Formát PLS je slovníkem, který má podporu ve formátu EPUB a nabízí možnost přiřazení výslovnosti ke tvaru slova. To je řešení pro přechylovaná cizí jména nebo skloňovaná cizí slova.

4. Při exportu do HTML převeďte styl ruby-jazyk-vyslovnost na tag <ruby>, který bude
potřebovat dodatečně vyznačit tagem <rt> výslovnost uvedenou v hranatých závorkách.
V HTML kódu proveďte náhradu hranatých závorek za tag <rt>. Tato záměna se provádí
až v kódu proto, aby bylo možné vytvořit zanořenou strukturu.
V HTML:
…<ruby>výraz <rtc lang="en"><rt>výslovnost</rt></rtc></ruby>…

Hranaté závorky lze doplnit ve stylech.
V CSS (doplnění hranatých závorek kolem tagu <rt>):

rt::before {content: '\005b';} a rt::after {content: '\005d';}

Příklad k bodu 3
U některých cizích jmen je nutné dopsat správnou výslovnost. Například příjmení s českou
koncovkou „ová“, které se nevyslovují podle českých pravidel, si uložte do slovníku PLS.
…premiérka M. Thatcherová. Margaret Thatcherová, Margaret Thatcher
V HTML:
<head … xml:lang="cs">
<!-- Tag „link“ je nepárový, a proto je na jeho konci lomítko „/>“ stejně jako
u tagu „img“. -->
<link
rel="pronunciation"
href="lex/cs.pls"
type="application/pls+xml"
hreflang="cs" />
</head>
<body>
…<p>…premiérka <ruby>M. Thatcherová
<rtc lang="cs"><rt>Margaret Thatcherová</rt></rtc>
<rtc lang="en"><rt>Margaret Thatcher</rt></rtc>
</ruby>.</p>
</body>

Zdroj informací k prolinkování dokumentu se slovníkem:
http://www.idpf.org/accessibility/guidelines/content/tts/pls.php.
V PLS (soubor „cs.pls“):

<lexeme>
<grapheme>Thatcherová</grapheme>
<phoneme prefer="true">ˈθæʧərɔwaː</phoneme>
<phoneme>ˈθæʧə</phoneme><!-- převod na znaky IPA: http://lingorado.com/ipa/-->
</lexeme>

Výslovnost uvedená ve slovníku PLS (cs.pls) se aplikuje na dané slova v celém dokumentu, protože hlavička <head> obsahuje vlastnost lang="cs". V hlavičce <head> doplňte vazbu
na slovník <link href="lex/cs.pls"> jako v příkladu výše. Protože k textům s vlastností
lang="en" není přiřazený slovník PLS, budou interpretovány jiným způsobem. Ve slovníku
může být k jednomu slovu uvedeno více možností, bohužel mechanismus jejich výběru prohlížečem neznám.

Symboly (označované různými výrazy)
Pro symboly hledejte správné znaky dle Unicode tabulky! Pro zápis palce (coulu), vteřiny
apod. existuje jen jeden správný znak – symbol s kódem U+2033. Vytvořte si seznam symbolů k doplnění významu ke znaku (symbolu), který pak využijete při úpravě HTML.
Tagem <ruby> vytvářejte tzv. ruby anotace. Ta by měla být použitelná jako poznámka
k jakémukoliv znaku Unicode.xx27a
Při běžném čtení latinského textu zrakem jde často jen o domyšlení významu znaku
z kontextu, ale pro ostatní výstupy, jako je reprodukování hlasem, je potřeba v anotaci popsat znak.

Příklad
V HTML lze pro Unicode znak „prime“ (U+2033) dopsat do tagu <rt>, že jde o:
1.symbol palce,
2.symbol coulu,
3.symbol vteřiny,
4.označení prvku se dvěma čarami.
Tag <rt> je v HTML často prezentován jako sémantický prvek pro asijskou typografii (ke
čtení „znaků-ideogramů“ v písmu Kanji), kde se váže ke každému znaku samostatně.
Obecně lze tagem <rt> označit jakýkoliv znak, pro který používáme odlišné výrazy. Přiřazení výrazu vyplývá z kontextu. Umístění znaku s odpovídajícím výrazem v kódu vidíte
zde:
Příklad
trubka 3″ couly, inches
displej 3″ palce, inches
úhel 3″ vteřiny
bod A″ se dvěma čarami
V HTML:

<p>
trubka 3<ruby>″<rt>couly</rt> <rtc lang="en"><rt>inches</rt></rtc></ruby>
displej 3<ruby>″<rt>palce</rt> <rtc lang="en"><rt>inches</rt></rtc></ruby>
…
<!--Vyslovovaný význam symbolu může být doplněn také o ekvivalentní výrazy v jiném
jazyce.-->
</p>

V CSS (pro běžné zobrazení):
rt {display: none;} /* Pro čtenáře, který nebude rozumět významu symbolu je potřeba výslovnost zobrazovat, a tedy zajistit změnu z „display: none“ například na
„display: inherit“. */
xx27a

Tag <ruby> bývá často mylně omezován jen na použití k vyznačování výslovnosti k ideografickým znaků písma
Kanji – podle zvyklostí asijské typografie se zobrazuje těsně u znaku. V odkaze níže jsou jako příklad také ikony srdce
apod. Lze pak v HTML využít konstrukci z tagu <ruby>, <rt> či <rtc> u těch Unicode znaků, u nichž nelze rozlišit
význam. https://www.w3.org/TR/html-ruby-extensions/#dfn-rp

23. Použití zkrácených slov/názvů: Pochopení některých zkratek v textu vyžaduje vysvětlení,
a proto je zapisujte do seznamu zkratek. Při zpracování textu se jim nevyhnete, proto se je
naučte třídit do čtyřech skupin:
1. Ustálené zkratky v textu – Nejsrozumitelnější forma zkratek. Jsou obecně známé
a jejich používání v literatuře je zcela běžné.
2. Akronymy – Specifická forma zkratek, která se vyslovují jako slovo, např. OLMA Olomouc.
3. Abreviatury – Zkratka, která je v textu častěji neustálená. Zahrnuje i akronymy. Pokud
jde o zkratky přejaté z cizích jazyků, pak výslovnost obvykle kolísá.
4. Zkratky jednotek fyzikálních veličin – Zkrácený název jednotky má ustálenou podobu
a nekončí tečkou.
Seznam zkratek neslouží jen k jejich sjednocení, ale v případě abreviatur, akronymů
a zkratek jednotek veličin k dodatečnému doplnění celého názvu do HTML výstupu.

Proč?
V tištěných verzích je vypisování plných názvů zkratek omezeno na:
• úvodní stranu publikace,
• první výskyt zkratky v knize – u abreviatur běžné řešení.

Zatímco v e-knihách se pro zkrácené slova a názvy nabízí unikátní vlastnost. V HTML kódu
lze ke každému výskytu zkratky doplnit plný název, a tím obohatit text o kvalitnější informace, například pro vyhledávače.
Pro potřebu posluchačů lze plný název reprodukovat ve screen-readerech a pro potřebu
čtenářů lze plný název zobrazit či skrýt – tyto potřeby ovlivňuje posluchač/čtenář pomocí alternativních stylů v CSS.

Seznam zkratek
Názvy zkratek lze zpřístupnit čtenářům nejrůznějšími způsoby. Pokud chcete, aby zkratka
byla čtena zkráceně jako v zobrazeném HTML textu, vkládá se do atributu title, jehož obsah lze zobrazit jen po akci čtenáře, například najetím kurzorem na zkratku.
Seznam je také důležitý pro kontrolu pravopisu u zkratek tvořených z iniciál; například
potřebujete-li znát rod podstatného jména z plného názvu zkratky, podle kterého se řídí tvar
slovesa.
Zkratky vytvořené z iniciál mohou být:
• z českých slov. Rod iniciálové zkratky určuje tzv. základové jméno – ve zkratce OSN je
základovým jménem slovo organizace, která je rodu ženského.
Příklad
OSN vyslala mezinárodní pozorovatele.
V HTML:

<p><abbr title="Organizace spojených národů">OSN</abbr> vyslala mezinárodní
pozorovatele.</p>

• ze slov cizího původu. Obvykle se k nim chováme, jako by byly ve středním rodu.xx23
Příklad
NATO připravilo bojovou operaci.
V HTML:

<p><abbr title="North Atlantic Treaty Organization">NATO</abbr> připravilo
bojovou operaci.</p>

1. Ustálené zkratky
Obvykle se v učebnicích omezujeme jen na srozumitelné zkrácené slova či slovní spojení,
které nepotřebují vysvětlení. Typickým příkladem jsou abreviace:
atd., apod., aj., kap., s., obr., tab. (NE! kapit., str., obraz., tabul.)
K výše vyjmenovaným příkladům není potřeba přiřazovat znakový styl abbr. K těmto ustáleným zkratkám v seznamu nepřidávejte další varianty. U abreviací kap., s., obr. nebo tab.
dejte přednost využití znakového stylu například pro jejich zvýraznění v textu – lépe se vám
budou v sazbě dohledávat.
Pro odkaz na tabulku využijte styl a-tab-id. Na výstupu do HTML z InDesignu CC definujte k tomuto stylu tag „a“ a třídu „tab“. Třídu v HTML pak dohledejte a přiřaďte „id“ (identifikátor).
Příklad (účelné využití stylu pro ustálenou zkratku)
Tabulka: Hydrostatický tlak

Porovnejte údaje z Tab. 12.
atd. atd. atd. atd. atd. atd. atd.
V HTML (využití znakového stylu u abreviace tab.):

Tab. 1: Hydrostatický tlak

<a href="#id12" class="tab" title="Tabulka: Hydrostatický tlak" >Tab. 12</a>
<section id="id12"><table>…</table></section> <!-- tag section označuje začátek
i konec všeho, co se vztahuje k odkazu na tabulku.-->

2. Akronym
V HTML5 už nelze využívat tag <acr> pro acronym. Důvody pro jeho využití ztratily na
váze s příchodem vlastnosti speak-as. Pomocí této vlastnosti lze odlišit zkratku hláskovanou (LCD technologie) od akronymu (LED technologie), který se čte nehláskovaně –
jako běžné slovo.
LED vs. LCD
Tato vlastnost se používá v CSS u hlasových výstupů – kategorie speech.
Akronym vždy označujte znakovým stylem abbr-spojuj.
LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation )
Protože se nehláskují, často si ani neuvědomujeme, že jde o zkratku. Její nezkrácený význam je zpravidla v cizím jazyce, který se ve screen- readeru reprodukuje odlišnou hlasovou
syntézou pro každý jazyk. Pokud se nechcete spoléhat na to, zda ji bude mít cílový čtenář
nainstalovanou, můžete pro screen-readery:
a) pro cizí text doplnit do slovníku výslovnost ve formátu PLS (Pronunciation Lexicon
Specification)xx27. Soubor PLS je součástí e-knihy v EPUB formátu.
b) pro cizí text vytvořit český popis zkratky a označit ho stylem abbr-coment (v příkladu
níže),
c) pro text, jehož zkratka je závislá na kontextu, podle kterého se mění i její význam.
Označte zkratku stylem abbr-title (například PID – Packet Identifier i Pražská integrovaná doprava).
Příklad stylu
Znakový styl abbr-coment.
Příklad k bodu b)
(Zkratky, které se nehláskují, tj. vyslovují se jako běžná slova.)
LED…
LED
EN: light-emitting diode, DE: die Leuchtdiode, FR: diode électroluminescente (f)
V HTML:
(Popis názvu zkratky je neviditelný pro běžného čtenáře, ale přesto čitelný pro všechny
screen-readery):

<head … xml:lang="cs">
</head>
<body>
<abbr>LED</abbr><span class="abbr-koment">Slovo LED znamená diodu emitující
světlo.</span>
…
<dl class="reference notranslate">
/* online překladače celý slovník pojmů v tagu „dl“ přeskočí, pokud je u něj uvedena třída s názvem „reference notranslate“. */
<dt>LED</dt>
<dd lang="en"><abbr title="anglicky">EN</abbr>: light-emitting diode, </dd>
<dd lang="de"><abbr title="německy">DE</abbr>: die Leuchtdiode, </dd>
<dd lang="fr"><abbr title="francouzsky">FR</abbr>: diode électroluminescente
(<abbr title="ženský rod">f</abbr>)</dd>
</dl>
</body>

V CSS:

@media screen {/* Označuje styly pro potřebu výstupu na obrazovku/displeje. */
.abbr-koment {
border: 0;
clip: rect(0 0 0 0);
height: 1px;
margin: -1px;
overflow: hidden;
padding: 0;

}

position: absolute;
width: 1px;}

.reference notranslate /* Tuto třídu musí prohlížeče HTML interpretovat i bez definice ve vlastním CSS souboru. Prohlížeče EPUB by se měly chovat stejně.*/

Příklad stylu
Znakový styl abbr-title.
Příklad k bodu c)
(Zkratky, jejichž výskyt v textu je opakovaný.)
…LED diody. …LED dioda…
V HTML:

<head … xml:lang="cs">
</head>
<body>
<p>…<abbr class="spojuj" title="Light Emitting Diode">LED</abbr> diody.
…
<abbr class="spojuj">LED</abbr> dioda…
</p>
</body>

V CSS:

@media speech {/* Speech označuje styly jen pro hlasové výstupy. */
.spojuj {-epub-speak-as: normal;}
/* Výslovnost je zde ponechána výchozí hodnota „normal“ vlastnosti „-epub-speakas“. LED se přečte jako běžné slovo „led“. Změnit čtení zkratky, které nejsou
v hlasovém výstupu srozumitelné, lze pomocí atributu „aria-label“, které je popsáno dále v příkladu u jednotek fyzikálních veličin */

}

3. Abreviatura
Abreviatura je zkratkové slovo, které se vytváří:
1. z iniciál (OSN),
2. z prvních dvou písmen či slabik (INDOŠ), xx28
3. nebo také ze znaků, které foneticky odpovídají zkracovanému slovu (BRA3).
Pro e-knihu je potřeba uvést plný nezkrácený název, aby nedošlo k mylné interpretaci (LCD,
LED, PVC, PLN, CNC).
Že vám znalost plných názvů nám připadá jako nesmysl, například u LCD nebo PVC? Tyto
zkrácené názvy mají oproti ustáleným knižním zkratkám (atd., apod., aj.) velkou nevýhodu – jejich význam je pomíjivý. Jakmile zmizí výrobky z PVC a LCD technologie bude nahrazena jinou, nepočítejte s tím, že je čtenáři dešifrují. Zkratky vládnou světu a bohužel
stejné zkrácené názvy se rychle dostávají „do oběhu“. Typickým příkladem abreviatury je:
LCD – Liquid Crystal Display, Local Climatological Data, Low Carbohydrate Diet,
Liquor Carbonis Detergens…xx24
Abreviaturu označujte znakovým stylem abbr-hlaskuj, nebo abbr-spojuj. Tagu <abbr> je
věnován zajímavý článek.xx25
Zkratky uvádějte raději z písmen velké abecedy, aby byly odlišitelné od tvarů běžných slov
(HUB, TIF, GIF). Pokud jde o zkratky přejaté z cizích jazyků, pak výslovnost obvykle kolísá (DVD, TGV, PDF, JPEG). Způsob reprodukování hlasem lze u e-knihy ovlivnit nastavením jazyka – v HTML atributem lang.
Příklad
(Zápis zkratky s komentářem pro screen-readery)
…LCD. Používá se…

V HTML:
(Popis názvu zkratky je neviditelný pro běžného čtenáře, ale přesto čitelný pro všechny
screen-readery):

<head … xml:lang="cs">
</head>
<body>
<p>…<abbr class="hlaskuj">LCD</abbr>.
<span class="abbr-koment">Slovo LCD znamená diodu emitující světlo.</span>
<!-- Text v abbr-koment je skrytý pro čtení zrakem, ale čitelný pro hlasový výstup. -->
Používá se…<p>
</body>

V CSS:

@media speech {/* Speech označuje styly jen pro hlasové výstupy. */
.hlaskuj {-epub-speak-as: spell-out;} /* Výslovnost můžete ovlivnit hodnotou
„spell-out“. LCD se přečte jako „el ce de“. */

}
@media screen {/* Screen označuje styly jen pro vizuální výstupy např. na obrazovce počítače. */
.abbr-koment {
border: 0;
clip: rect(0 0 0 0);
height: 1px;
margin: -1px;
overflow: hidden;
padding: 0;
position: absolute;
width: 1px;}

}

Příklad
(Použití zkratek, jejichž výslovnost je čtena na moderních zařízeních s předinstalovanými
hlasovými syntézami pro cizí jazyky.)
LCD, TGV, GPS
V HTML:
<head … xml:lang="cs">
<body>
<abbr class="hlaskuj" title="Liquid Crystal Display">LCD</abbr>
<abbr class="hlaskuj" lang="fr" title="Train à Grande Vitesse">TGV</abbr>
<abbr class="hlaskuj" lang="en" title="Global Positioning System">GPS</abbr>
</body>

V CSS:
Pro formát EPUB přidejte před vlastnost speak-as prefix -epub-.

@media speech {/* Speech označuje styly jen pro hlasové výstupy. */
.hlaskuj {-epub-speak-as: spell-out;} /* Výslovnost můžete ovlivnit atributem
„lang“. LCD se přečte česky jako „el ce de“, zatímco TGV se vyhláskuje podle francouzské výslovnosti jako „te že ve“ a GPS podle anglické výslovnosti „dži pi es“
*/

}

4. Zkratky jednotek fyzikálních veličin
Jednotky se vždy vyslovují plným názvem, proto předchozími příklady v HTML se nelze inspirovat. Označujte je stylem dfn-jednotky nebo abbr-jednotky – podle toho, zda chcete
provázat název jednotky s jejím podrobnějším popisem (tag <dfn>), nebo chcete jen označit
výskyt zkratky (tag <abr>).
Většina jednotek však nelze psát jinak než z běžných znaků. To však komplikuje čtení ve
screen-readerech (5 V, 5 A apod) a je potřeba odlišit je již v textovém editoru, aby se při
úpravách nepletly s jednoznakovými předložkami a spojkami, po kterých se (polo)automaticky doplňuje pevná mezera. Pokud se jednotky takto objeví v textu, označte je znakovým
stylem a v InDesignu pomocí voleb v GREP zkontrolujte pevné mezery před jednotkou
a běžné mezery za ní. Na výstupu v HTML přiřaďte k jednotce WAI-ARIA
vlastnost „aria-label“ se správným tvarem jejího názvu pro screen- readery.

Příklad
Jednotka volt vs. předožka v:
12 V v obvodu…
V HTML:
<p>12 <dfn aria-label="voltů" cite="https://cs.wikipedia.org/wiki/Volt">V</dfn> v obvodu…</p> <!-- Screen-reader čte 12 V jako dvanáct voltů. -->

Příklad
Jednotka ohm:
5 Ω (U+2126)…
V HTML:

<p>5 <dfn aria-label="ómů" cite="https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohm">Ω</dfn>…</p>
<!-- Screen-reader čte 5 Ω jako pět ohmů. -->

Pokud je pro jednotku definovaný kód v Unicode tabulce, použijte jej v sazbě. Pro
jednotku Ω v příkladu výše nesmíte použít kód řeckého písmene „omega“. Správný znak pro
„Ohm“ je pod kódem U+2126 (hexadecimálně).
Jednotky fyzikálních veličin, které jsou součástí vět, vypisujte slovy v daném pádu.
12 hodin, 12 metrů, 12 litrů.

Jak lze v HTML snížit počet stylů?
Protože v textových editorech a v InDesignu nelze zanořovat znakové styly do sebe, musíte
vytvořit spoustu stylů navíc a nazvat je podle budoucích tříd. V CSS pak počet stylů snadno
snížíte, protože v HTML lze k tagům pomocí atributu class přiřazovat více stylů, a tím vytvářet jejich kombinace. Názvy tříd v atributu class oddělte mezerou.
Použití může být jasnější na příkladu použití stylů pro názvy podniků. Existence některých
podniků může být velmi krátká, a proto si jejich vyhledávání usnadněte. Chcete-li mít
v učebnici přehled o jejich názvech, označujte znakovými styly.
Příklad stylů
abbr-hláskuj-firma, abbr-spojuj-firma, cite-hláskuj-firma, cite-spojuj-firma nebo
span-firma (5 stylů).
Názvy stylů jsou doplněné o slovo „firma“, které využijete později při aktualizacích
učebnic. Podle výše uvedeného výčtu se namísto pěti stylů, které jsou v Indesignu, využívá
šablona v HTML pouze tři styly, které pro export z InDesignu přiřaďte k tagům skrz atribut
class.
Příklad stylů
hláskuj, spojuj, firma (3 styly).
Příklad
Nejvýznamnější podniky Olomouckého kraje mají sídlo v oblasti Hané.
Olma Olomouc, OP Prostějov (podnik uzavřen v roce 2014), Sigma Lutín atd.
Zdroj: MF Dnes

V HTML:

<details role="group">
<!-- V tagu "details" se vytváří struktura podobná jako u tagu "section". Do "details" se vloží tag "summary". „summary“ obsahuje nadřazenou informaci k textu
v tagu „details“. Vlastní text pak následuje až za ním a končí uzavřením tagu "details".-->
<summary>Nejvýznamnější podniky Olomouckého kraje mají sídlo v oblasti
<dfn>Hané</dfn>.</summary>
<p><abbr class="spojuj firma" title="mlékárny Olomouc a Martinov">OLMA</abbr>
Olomouc,

<abbr class="hlaskuj firma" title="Oděvní podnik">OP</abbr> Prostějov <details>(podnik uzavřen v roce 2014)</details>,
<span class="firma" title="výroba čerpadel">Sigma</span> Lutín.</p>
<footer>Zdroj: <cite class="firma"><a href="http://idnes.cz/clanek101"><abbr
class="hlaskuj" title="Mladá fronta">MF</abbr> Dnes</a></cite></footer>
</details>

V CSS:
.hlaskuj {-epub-speak-as: spell-out;} /* styl jen pro hlasové výstupy. */
.spojuj {-epub-speak-as: normal;} /* styl jen pro hlasové výstupy. */
.firma {word-break: keep-all;} /* hodnota „keep all“, která zabraňuje rozdělení
názvu firmy do dvou řádků, např. v názvu „MF Dnes“, nebo „OL-MA“. */

Zkratka „atd.“ v příkladu výše není označena tagem <abbr>, protože je obecně známá a lze
ji jednoznačně převést do nezkráceného tvaru. Protože její tvar se nikdy nemění (například
skloňováním vázaného podstatného jména), lze k ní pro hlasový výstup jednoduše přiřadit
fonémy slov – „a tak dále“. Pro běžné zkratky lze takto definovat fonémy do samostatného
souboru ve formátu PLS (Pronunciation Lexicon Specification), který lze přibalit do e-knihy v EPUB formátu.
xx23

http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=781&id=602#nadpis10
Seznam dalších významů ke zkratkám, např. k LCD, naleznete na: http://acronyms.thefreedictionary.com/LCD.
Příkladem může být také zkratka CMS, která má dva významy související s přípravou digitálních dat. Jsou to
„Color Management System“ (reprodukování barev) a „Content Management System“ (tvorba obsahu webu).
xx27
Příklady zápisu výslovnosti v PLS formátu a provázání s HTML souborem – http://epubzone.org/news/epub-3text-to-speech-tts …a v dalších příkladech – http://handbook.floeproject.org/NarrationsAndTextToSpeech.html
xx28
Zkratka INDOŠ vznikla ze slov „Internet do škol“.
xx25
Článek zmiňuje potřebu rozlišovat tag <acr> od <abbr> pro hláskování zkratky ve screen-readerech.
Například – LCD (el cé dé), viz. http://html5doctor.com/the-abbr-element/
xx26
Nápad jsem si vypůjčil ze stránky „https://icomoon.io/#docs/screenreaders“, podle které tento způsob nebrání
screen-readerům, aby text přečetli, přestože není vidět.
xx24

24. Jednotky fyzikálních veličin jako ligatury: Sazbu tvořte pro čtení ve screen- readerech. Pro
některé jednotky užívejte speciální kódy podle Unicode tabulky. Podívejte se do Mapy znaků a zkontrolujte, zda vaše fonty neobsahují tyto znaky v Unicode ve formě ligatur.

Proč?
Pokud se jednotky od běžných znaků odliší kódem, může to přinést výhodu při interpretaci
ve screen-readerech (℃) a u některých se také zamezí přelomení do dvou řádků (m/s).
V současnosti umí screen-readery reprodukovat jen omezené množství znaků dle Unicode,
a proto je nutné stále doplňovat informace o významu znaků dodatečně do HTML. Doplňování plných názvů jednotek (např. ve zmíněné učebnici fyziky) je náročný úkol z pohledu
času i velikosti souboru. Pokud by Unicode tabulka v budoucnu byla rozšířena o většinu
jednotek, resp. o označení také jejich násobků či dílů, stalo by se využití interpretace dle
kódu ligatury nejjednodušším řešením.
Následující ukázka představuje kódy některých jednotek, které jsou uloženy v Unicode ve
formě ligatur.
℃

(U + 3388), ㎈ (U + 3388),

Příklad
Teplota 15 ℃.
Rychlost 5 m/s.

(U + 339E),

(U + 33B3),

(U + 3388),

(U + 3374)

V HTML:

<p>
Teplota 15 <abbr>℃</abbr>.
</p>
<!-- Screen-readery přečtou jednotku jako „stupeň Celsia“, pokud bude psána kódem
ligatury „℃“. -->
<p>
Rychlost 5 <abbr class="jednotky" aria-label="metrů za sekundu">m/s</abbr>.
</p>
<!-- Pro jednotku „m/s“ neexistuje kód, proto se musí napsat jako tři samostatné
znaky. -->

V CSS:
.jednotky {word-break: keep-all;} /* hodnota „keep all“, která zachovává
u jednotky m/s soudržnost v řádkovém zlomu, resp. aby se v místě lomítka nerozdělilo do dvou řádků. */

25. Grafické prvky: Tvořte elektronicky čitelný dokument. Grafické prvky, které jsou použité
pro dělící linky nebo odrážky v seznamu nepište jako znaky x (písmeno x), – (pomlčka), •
(buletka), × (krát) apod. Převádějte grafiku z písmen na vektorové obrázky.

Proč?
Oddělit grafické prvky od čteného24 textu lze snadno pomocí stylů. Grafické prvky nesázejte
jako znaky, ale definujte je ve stylech jako součást formátování, které lze jednoduše změnit
v rámci celého dokumentu.
Například u odrážkového seznamu se odrážka netvoří při psaní textu, ale doplňuje ji software při formátování stylem.
• Tato zelená odrážka není součástí textu, ale součástí definice stylu!
a Bohužel toto zelené zatržítko je ve fontu Webdings a protože je vysázeno jako „živý“
text, snadno může dojít k nechtěné záměně znaku při přeformátování sazby do jiného fontu.
Ve fontu Times New Roman kód znaku odpovídá písmenu a!
Příklad
a jedna položka
a další položka
V HTML:
<ul>
<li>jedna položka</li>
<li>další položka</li>
</ul>

V CSS:

ul {list-style-image: url(zatrzitko.svg);}

V HTML pro odrážkový seznam použijte párový tag <ul> a pro každou jeho položku párový
tag <li>.

Grafika v Unicode
Pro symboly sázené dovnitř odstavce zpravidla požadujeme, aby se přizpůsobovaly
změnám formátování stejným způsobem jako okolní text. Práce v InDesignu je snadnější se
symbolem z Unicode fontu než s vektorovým obrázkem. Vyhněte se fontům se symboly,
kde jsou jejich kódy mapovány ke znakům abeced (např. font Symbol, Windings, Webdings
apod.).

Příklad

Ikona pro vítězství ✌ Symbol ruky…
Ikona pro Linux  Symbol tučnáka…
V HTML:
<dl>
<dt>Ikona pro vítězství #x270c</dt> <dd>Symbol ruky…</dd>
<dt>Ikona pro Linux #xe000</dt> <dd>Symbol tučňáka…</dd>
</dl>

V CSS:
dt {font-family: "Linux Libertine G", serif;}

Nalezení kódu pro daný symbol v Unicode sadě, je zárukou, že symbol nebude zaměněný
za jiný. Pokud neuspějete, hledejte také v oblasti Unicode tabulky, která je určena pro soukromé použití (anglicky se toto místo označuje zkratkou PUA).25 Zde už hrozí záměna znaků, pokud by byl použitý jiný font, přesti je toto použití pořád lepší volbou než fonty Symbol, Windings, Webdings. Existenci vhodných znaků z PUA lze v každém fontu zjistit
z Mapy znaků.26 V příkladu výše je použita:
• ikona s rukou vítězství (U+E000) z oblasti rezervované v Unicode sadě pro symboly,
• ikona pro Linux (U+E000) ve fontu Linux Libertine G z PUA oblasti Unicode sady.
Screen-readery budou při čtení ignorovat znaky v PUA, narozdíl od fontu Symbol aj. To je
velmi důležité pro snadnou interpretaci textu pro slabozraké a nevidomé čtenáře. Pozor:
Přestože u HTML výstupu existuje v CSS možnost přikázat tzv. direktivou „speak:none“,
aby znaky nebyly přečtené, screen-readery toto ignorují a „grafické“ symboly ve fontech
reprodukují podle sémantiky v Unicode.27
Pokud ikony použijete tak, že se musí chovat jako čtený znak, označte je znakovým stylem
„ikona“ nebo je vložte do InDesignu jako samostatný objekt.

Grafika v HTML
Všechny symboly můžete vkládat také jako obrázky, pokud mají být čteny společně s textem. V HTML je pak opatříte atributem title.
Příklad
• (čti zeleným puntíkem) se odkazujeme na jiné místo v textu. Můžete tak v textu upozornit jak na •, tak na jakýkoliv grafický symbol např. na ikonu rozhledny v legendě
k mapě.
Nevyužívejte skriptovací jazyky v HTML k zobrazení ikon. U webů je tato metoda využívaná obvykle k záměně běžných (čtených) znaků v HTML kódu za ikony, které ve fontech
nejsou. Pro ty ikony, které nejsou čtené na výstupu, využívejte neobsazené kódy v rozsahu
PUA Unicode fontů.
Pamatujte, že při tvorbě ikon nesmíte plést dohromady křivky a fonty. Ikony jsou vázány
ke svému vzhledu mnohem více než například znaky národních abeced, proto je nutné zajistit jejich neměnnost. Na výstupu se glyfy nesmí vizuálně změnit. Problémem je, že vykreslování glyfů fontů dává jiné výsledky než vykreslení verze v křivkách. Pokud ikony budou
vytvářeny částí z fontu a zbytek z vektorů, tak se tvary mohou vykreslovat v jiné tučnosti.
Další problém by vznikl, pokud by v e-knize byla ikona ve formátu SVG. Ve vektorovém
formátu SVG se pro zajištění čitelnosti text zmenšuje jen do určité velikosti, zatímco vektory se vykreslují v jakémkoliv zmenšení. Tvar ikony se tak změní.
Absolutní jistotu máte pouze při převodu všech znaků do křivek, tj. připravte si v InDesignu objektový styl, který při zpracování pro tiskový výstup bude ve CMYK barevnosti,
ale pro e-knihu ho nahradíte za RGB obrázek, například za SVG, v kterém budou texty již
převedeny z fontu do křivek.

Například ve fyzice se ikony ampérmetru a voltmetru objevily u schémat zapojení elektrického obvodu. Pro uložení čárových schémat je přímo ideální použít formát SVG. Je
nutné rozlišit potřebu převodu do křivek u znaků „A“ v kroužku (ampérmetr) a „V“
v kroužku (voltmetr), zatímco legendu umístěnou do plochy schématu ponechat nezkřivkovanou, tj. ve fontu. Legenda ke schématu zpravidla je důležitou textovou informací
u SVG obrázku, proto musí být přístupná pro vyhledávače a screen- readery.
Zapomeňte na některé pracovní postupy kombinující vektorový objekt s linkami nad a pod
odstavcem nebo s podtržením znaků. x27
24

Čteným textem myslím výstup ze screen-readeru. Více na: http://www.pristupnost.cz/o-pristupnosti/
zarizeni/screen-readery/.↑
25

PUA = Private Use Aria. Znaky v PUA by měly být unikátními symboly a neměly by se opakovat v jiném
fontu. Přesto je snaha rezervovat kód i těmto symbolům, viz
http://en.wikipedia.org/wiki/ConScript_Unicode_Registry.
V OpenType fontech od Adobe mají v této oblasti ligatury. Ale už z principu se při použití OpenType dbá na
čistotu sémantiky sazby, a tak je nemyslitelné vkládat ligatury přímo jejím PUA kódem. Například ligatura „ﬁ“
musí být v OpenType vytvořena až na výstupu z kódů dvou znaků: „f“ a „i“.↑
26

Mapa znaků > zatrhnout „Podrobné zobrazení“ v dolní části okna > Seskupit podle: „Podoblast sady Unicode“ > v novém okně vybrat volbu „Znaky pro soukromé použití“.↑
27

https://yatil.net/using-icon-fonts-and-demystifying-speaknone/ – článek „Using icon fonts and demystifying
speak:none;“ s komentářem Erica Eggerta ke slajdům Joshe Emersona o „Asset fonts“.↑
x27

viz https://indesignsecrets.com/clever-trick-making-custom-arrowheads.php – článek „A Clever Trick for
Making Custom Arrowheads“, který ke tvorbě šipek využívá linky v nastavení odstavcového stylu.

26. Význam mezer (whitespace): V textovém editoru si zapněte zobrazování skrytých (netisknoucích) znaků. Znaky mezer, tabulátoru, ENTER, SHIFT+ENTER a konce strany nepoužívejte k vizuálnímu členění textu.

Proč?
Pro vizuální členění textu nelze zneužívat tyto netisknutelné znaky například ke zvětšení
meziznakových mezer (prostrkání), k odsazení prvního řádku odstavců, vytváření volných
řádků nebo k přelámání konce řádků. V sazbě e-knihy je potřeba, aby tyto znaky byly použity jen tam, kde si nemůžeme pomoci vlastnostmi stylů, jinak vždy používejte styly. Hlavním
důvodem je, že v HTML ztrácí svůj WYSIWYG význam, resp. tyto znaky mají stejnou sémantickou hodnotu jako běžná mezera a tak dochází v zobrazení k velkým změnám.

Použití
•
•

•
•

Mezeru používejte jen jednu v místě mezi slovy. V HTML více mezer za sebou
nemohou vytvářet nekonečně volný prostor na řádku stejně jako v textových editorech,
ale zobrazí se vždy jen jedna mezera. Účel mezery je v HTML čistě sémantický.
Tabulátor, klávesa Tab, lze nahradit stylem téměř vždy. V textových editorech ho nepoužívejte a vizuální zarovnávání textu nechte na stylech. V textových editorech by měl
mít tabulátor jediný sémantický úkol – vyznačení buněk v tabulkách. Ale všechny dnes
dostupné verze MS Word i LibreOffice podporují přímou tvorbu tabulek a proto se bez
něj obejdete. Pro účely zarovnávání textu v tabulkách (na desetinnou čárku) se jeho význam bude stále více ztrácet s rozšiřováním možností stylů v e-knize – v CSS3, tzv.
v kaskádových stylech.x28
Enter vkládáme pro ukončení odstavce. V HTML ztrácí tento znak význam a na základě
stylu se celý odstavec obalí párovým tagem, například <p>odstavec</p>.
Vynucené zalomení řádku, klávesy Shift+Enter (měkký Enter), sázejte jen v poezii
nebo při psaní poštovní adresy. V HTML pak musí být tento znak nahrazený tagem
<br />.

•

Konec stránky, (U + 0012) nebo v menu Vložit > Vložit zalomení stránky (podle typu
aplikace), lze ve MS Wordu, LibreOffice i InDesignu vynutit volbou v nastavení odstavce. Typickým příkladem použití konce stránky je odstavcový styl pro nadpisy kapitol.
V InDesignu lze pro umístění textu na stránce využívat také objektové styly a aplikovat
je na textové rámečky.

Používejte styly v MS Wordu, LibreOffice i InDesignu ke tvorbě mezer nad i pod odstavcem,
odsazení či předsazení prvního řádku odstavců, formátování číslovaných i odrážkových seznamů, sjednocení formátování tabulek.
Tabulátor, Enter, měkký Enter, znak konce stránky a všechny druhy mezer nazýváme souhrnně white-space znaky.
Příklad stylu
Odstavcový styl p-sloka.
Příklad
Ukázka použití vertikálního odsazení sloky, resp. odstavce <p> v HTML. K tomu je užitečné
odlišovat řádek (v sazbě Shift+Enter) od celé sloky (v sazbě Enter).
Jedna,
dva,
to je
sloka.
V HTML:

<p class="sloka">
Jedna,<br />
dva,<br />
to je<br />
sloka.
</p>.

V CSS:

.sloka {text-align: left; /* zarovnání odstavce, zde sloka básně */
margin: .5em 0 .5em 0} /*bude půlčtverčíková mezera nad a pod slokou*/.
x28

Zarovnání na desetinnou čárku v tabulce lze použít tento styl v CSS: td {text-align: "," center;}. Pro více
informací mrkněte na https://www.w3.org/TR/2011/WD-css3-text-20110412/#character-alignment

27. Vizuální formátování znaků: Vyvarujte se změn velikosti písma, řádkového prokladu či výšky
znaku k účaří28 uvnitř odstavce. Změny vždy provádějte pomocí odstavcových stylů29.

Proč?
Změníte-li stupeň (= velikost) písma, proklad řádku (= řádkování) nebo posun znaku k účaří (= pomyslná horizontální linie k umístění znaku na řádek) v odstavci, řešíte jen dočasnou
podobu sazby na vašem počítači, ale nezajistíte tím konečný vzhled na jejím výstupu. Prakticky neexistuje důvod proč provádět tyto změny ve formátování. Pokud jsou tyto změny
vyvolány špatným výběrem fontů, přečtěte si znovu předcházející body 2, 3 a 9.
Příklad
Příkladem špatné sazby jsou zeleně vyznačené znaky:
Fernão de Magalhaes
⇨ Fernão de Magalhaes~,
̃
·
x ≐ 2 - 1 = 2y ⇨ x ≐ 2 - 1 = 2y,
32 °F = 0 oC ⇨ 32 °F = 0 oC.
Chybné chybné formátování se obykle projeví po importu do InDesignu, případně z InDesignu do HTML jazyka. Nikdy nespojujte dva znaky – například znaky a a ~ nebo = a ·
pomocí ukotveného rámečku v MS Wordu a LibreOffice nebo zápornou hodnotou mezizna-

kové mezery v InDesignu. Tím, že jsou to dva znaky a jdou přes sebe, jsou v menším rozlišení displeje tvary znaků zobrazeny příliš nečitelné, zde tzv. hinting nepomůže.
Hůře rozpoznatelný problém nastane, kdy je znak – (pomlčka) nebo - (spojovník) upraven
vertikálně i horizontálně, aby odpovídal znaku minus. Stejně tak nepoužívejte pro Celsiův
stupeň písmene o, které je formátováno jako horní index. Sazbu speciálních znaků popisuje
bod 21.
28

Častou chybou je vytváření horních a dolních indexů změnou stupně písma a posunem znaků vůči účaří
řádku.↑
29
Proč jsou tyto změny omezeny na odstavce? Protože těmito změnami provádíte oproti běžnému formátování
výrazný zásah do členění textů do bloků – do odstavců – a protože se vždy (u poznámek, nadpisů i marginálií…) jedná o samostatný blok textu, který musí mít své hranice ve struktuře dokumentu. Na výstupu se však
může i odstavec chovat jako součást jiného odstavce, pokud je umístěn v samostatném textovém rámečku, viz
„Ukotvitelný rámeček“ v InDesignu. Podobné nástroje „Rámec“ či „Textové pole“ jsou dostupné také v textových editorech, ale vzhledem složitosti importu do InDesignu je nepoužívejte. Pokud potřebujete změnit formátování na úrovni znaků, je špatně navržena šablona stylů, viz bod 4.↑

28. Sazba indexů a zlomků: Pro sazbu znaků s horními a dolními indexy a také zlomky nepoužívejte speciální znaky ¹, ², ½ apod. „Indexovou velikost“ zajistěte znakovými styly.30
Výjimkou jsou indexy, které tvoří významové celky s jinými znaky, např. jednotky míry m²
a m³, čímž lze ušetřit jeden znakový styl nutný pro zanoření tagů.
Pozor při sazbě znaků stupeň, stopa a minuta, palec a vteřina (°, ′, ″), kdy je nutné použít
vlastní kód dle Unicode tabulky, špatně je písmeno „o“, tj. o, nebo znak lomítka jako horní
index, viz bod 30 – Stopy, minuty… Netvořte napodobeniny znaků pomocí „indexového“ formátování!
//

Proč?
Nepoužívejte znaky ¹, ², ³, které byly součástí 8bitové sady ISO-8859-1 a jsou tedy běžně
dostupné ve fontech. Do sazby v textovém editoru pište čísla v běžné velikosti „1, 2, 3…“
s formátováním horních indexů. Pro horní indexy si v LibreOffice či MS Wordu vytvořte
znakový styl, který pak v InDesignu upravíte.31 Místo uměle zmenšovaných čísel v textovém
editoru získáte odpovídající glyfy pomocí náhrad v OpenType fontech, které lze použít na
více znaků – podle dostupnosti odpovídajících glyfů ve fontu.
Příklad stylu
Znakový styl sup.
Příklad
a2 + b2 = c2
V HTML:
<p>a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup> = c<sup>2</sup></p>

V CSS:
sup {font-variant-position: super;}
Zlomky ¼, ½, ¾ jsou v mnoha fontech dostupné jako znaky, i v tomto případě sázíme 1/2
atd. a formátujeme stylem32.
Znaky pro matematiku mají často komplikovanější formátování, jejichž vzhled je snazší řešit skriptem – v InDesignu nastavením v aplikaci33 a v e- publikacích pomocí stylů CSS3
a MathML jazyka.
Znak stupně ° sázejte pomocí klávesnice (Alt + 0176), tj. nesázejte jinak a nefomátujte ho
jako horní index.

30

Pokud budete používat znakové styly, ušetříte si spoustu práce při zpracovávání dokumentu. Samozřejme lze
si pomoci speciálním znakem například když vyznačit v textu m² (metr čtverční), pokud potřebuji aplikovat
znakový styl strong na celou jednotku. Výsledkem je <strong>m²</strong>. Pokud ale v InDesignu už
pracujete s paletou Struktura je lepší doplňovat tag <strong> až tam. V tomto případě v editorech (MS Word,
LibreOffice) vyznačte „2“ stylem sup (pro horní index) <sup>2</sup> a v InDesignu doplňte na
<strong>m<sup>2</sup></strong>. Tento postup je nutný proto, že ve WYSIWYG aplikacích (MS
Word, LibreOffice, InDesign apod.) nelze zanořovat znakové styly do sebe
Ve vyznačeném textu v kurzívě bude část textu boldem – v HTML kódu:
„… <i> … <b> … </b> … </i> …“. Zde by mělo dojít k zanoření dvou znakových stylů do sebe. Ale ve
WYSIWYG pracovním postupu by vznikl třetí (nadbytečný) znakový styl pro kombinaci obou řezů (italic +
bold). Často nejsou tato formátování nutná – v této HTML konstrukci oba tagy nepřináší sémantiku pro text.
Pro snadný převod do HTML je lepší se zcela vyhnout tomuto nesémantickému vnořování řezů do sebe.↑
31
V InDesignu CS2 lze záměnu provést v paletě Znakové styly > položka OpenType > Zlomky, Horní indexy…↑
32

U každého znaku lze v sazbě provést záměnu za alternativní glyf na výstupu. Záměnu lze nastavit ve znakovém nebo odstavcovém stylu. Pro záměnu je nutné použít OpenType fonty, viz nastavení v InDesignu Znaky
> menu palety > položka OpenType > Zlomky.↑
33

Záměnou za správné glyfy v OpenType fontech. Existenci těchto „alternativních glyfů“ je nutné otestovat.
Například v InDesignu CS2 lze záměnu provést automaticky v paletě Znaky > menu palety > položka
OpenType > Zlomky, Horní indexy…↑

29. Uvozovky: Píšeme je na klávesnici jen jedním znakem " Tento znak nazýváme ASCII uvozovkou. To jsou ty rovné uvozovky, které jsou někdy nazývané jako hloupé. Pro psaní textu
nejsou zdaleka tak hloupé. Naopak „typografické“ tvary uvozovek se někdy označují jako
chytré – bůh ví proč, když nám při psaní přináší tolik komplikací… – nazýváme je také
ANSI uvozovkami.
Vypněte si náhrady uvozovek v textovém editoru a převeďte je na typografické uvozovky
až při importu do InDesignu.

Proč?
Dodržujte psaní správných kódů podle standardu Unicode u znaků apostrof, stopa (minuta)
a palec (úhlová vteřina, sekunda), aby tento pracovní postup byl použitelný.
Vypněte si náhrady uvozovek, abyste získali výhodu při zpracovávání textu. V MS Wordu
vypněte tuto volbu v menu Nástroje > Možnosti automatických oprav > karta Automatické
úpravy…)
Hlavní výhodou ASCII uvozovek je, že lze podle nastavení jazyka vytvořit jejich správné
tvary při importu do InDesignu34 nebo ještě později v HTML kódu je lze nahradit tagy a potřebné tvary uvozovek zobrazit přes styly zvané CSS.
Další výhodou ASCII uvozovek je, že se nerozlišuje počáteční a koncová uvozovka, a tak
případné prohození uvozovek při změně umístění textu v dokumentu nemusíte řešit. Práci si
ulehčíte i při vnořování uvozovek s cizojazyčnými texty.
U pracovního textu neřešte tvar uvozovek a používejte pouze ASCII uvozovky.
Náhrady ASCII uvozovek se zpravidla provádí až u hotového textu, kdy se určí klíč, jaké
tvary uvozovek podle zanoření v textu budou použité. Záměrně říkám klíč, protože často pro
citaci, citově zabarvené slova se místo uvozovek může použít jiný řez, například kurziva.
Vše je na rozhodnutí u hotového textu podle složitosti zanořování uvozeného textu.
Klíč k zanoření je obvykle tento:
„vnější a vnitřní text takto“ nebo
„vnější a ‚vnitřní text‘ takto“.

" ASCII uvozovka (U+0022)
″ znak pro palec, vteřinu, symbol označení „s dvěma čarami“ (U+2033)

34

Automatická záměna by se i proto měla provádět až na hotovém textu. V InDesignu CS2 můžeme při importu textového dokumentu zobrazit Volby importu a v nich zatrhnout položku Používat typografické uvozovky.
Tímto se provede záměna ASCII uvozovek " a " na typografické uvozovky „“ a ASCII apostrofů ' a ' na
jednoduché typografické uvozovky ‚‘. Při záměně dochází k náhradě kód za kód. Kontrola uvozovek jako párového znaku se neprovádí. Proto je apostrof v českém textu vždy ve špatném tvaru a musí se nahradit. Nepoužívejte ASCII uvozovky pro jiné znaky, viz bod 30 – Stopy, minuty, palce, vteřiny…↑

30. Stopy, minuty, palce, vteřiny, označení „s čarou“: Je nutné je odlišit od ASCII uvozovek, aby
nedošlo k náhradě při dalším zpracování textu. Tyto znaky se píší ve fontech s rozšířenou
znakovou sadou Unicode například fontem Times New Roman vložením například z Mapy
znaků (najít podle kódu 2032 a 2033) nebo napsáním kódu přímo ve Wordpadu (editor je
součástí Windows) či v MS Wordu a pak jej zobrazit přes levý Alt + X následovně:
• stopa, minuta, označení „s čarou“ – ′ (napsat 2032 a pak stisknout levý Alt + X),
• palec, vteřina, označení „s dvěma čarami“ – ″ (napsat 2033 a pak stisknout levý Alt + X).

Proč?
Automatické náhrady zaměňují uvozovky v InDesignu stejným způsobem jako v textových
editorech. Proto nepoužívejte pro psaní stop, minut a znaku „s čarou“ stejně jako vteřin
a palců ASCII uvozovku nebo ASCII apostrof.35 Vypnutím náhrad se znak ' (ASCII apostrof)
při psaní pomocí klávesnice36 nebude měnit na jednoduché uvozovky.
V sazbě má mít apostrof tvar ’ (levý Alt + 0146) – kódem je totožný s anglickou koncovou
uvozovkou. Z mnoha dalších praktických důvodů je lépe psát bez náhrad.37
Pro úplnost české jednoduché uvozovky jsou ‚ (levý Alt + 0130) a ‘ (levý Alt + 0145)
a v textu se obvykle nepoužívají pro tvarovou podobnost počáteční uvozovky s čárkou. Anglické jednoduché uvozovky jsou ‘ (levý Alt + 0145) a ’ (levý Alt + 0146).
Apostrof: Jaký má mít tvar? Pokud se kolegům v redakci už o něm i zdá, tak jim vysázejte
znak s tímto kódem U + 0489 ҉ .
35

Psát tyto znaky stejně jako ASCII uvozovky je zastaralý způsob z dob, kdy se ještě vše psalo v ANSI kódováních. Dnes existuje již slušná nabídka Unicode fontů, ve kterých jsou správné (skloněné) tvary těchto znaků. Zde výběr několika z nich:
http://www.fileformat.info/info/unicode/char/2032/fontsupport.htm (stopa…)
http://www.fileformat.info/info/unicode/char/2033/fontsupport.htm (palec…)
Proto tyto znaky pište podle standardu Unicode se správnými kódy, které v textu uvádím.↑
36

Pokud máte běžnou klávesnici bez doplňkové klávesy vlevo od Enter (či Backspace), musíte ASCII apostrof
sázet na anglické klávesnici. Je možné si vytvořit své vlastní rozložení znaků, více na
https://msdn.microsoft.com/cs-cz/goglobal/bb964665.aspx. Nejčastěji je tvar apostrofu na klávesnici zaměňován s diakritickými znaménky ´ (U + 00B4), ` (U + 0060).↑
Znak ' (ASCII apostrof) se u automatických náhrad zaměňuje za jednoduché uvozovky – například takto to
vypadá při psaní na anglické klávesnici u slova rock ‘n’ roll. První uvozovku je nutné opravit na apostrof.
V případě české klávesnice potřebujete provést opravy na oba apostrofy u rock ‚n‘ roll. Správně: rock ’n’ roll.↑
37

31. Citace a přímá řeč: Rozlišujte vyznačování citovaného textu a přímé řeči.
Citace vkládejte do samostatných bloků. V textových editorech k tomu použijte odstavcové styly. Pokud citace nemůže tvořit samostatný odstavec, dejte přednost vyznačení
kurzivou pomocí znakového stylu před vkládáním uvozovek. Ihned za citaci doplňte do závorek zdroj, odkud citaci přebíráte, a označte ho znakovým stylem.
Přímou řeč vkládejte na rozdíl od citací do uvozovek (v textovém editoru nejlépe do
rovných ASCII uvozovek).

Proč?
Citace a přímá řeč jsou dva významově odlišné útvary. Nezapomínejte tuto skutečnost odlišit při tvorbě e-knihy. V hlasovém výstupu je vhodné mít k oběma vlastní přístup a definovat
jim odlišný hlas než u základního textu. Parametry hlasového výstupu nastavujte v CSS přes
direktivu @media speech.

Citace
Citace vytváří v sazbě obvykle složité sémantické celky. Pokud pro vyznačení citace použijete odstavcové styly (v InDesignu můžete i objektové styly), ušetříte si tak znakové styly
pro vyznačení další sémantiky uvnitř tohoto celku.
Příklad stylů
Odstavcový styl blockquote pro všechny druhy citací v samostatném odstavci.
Znakový styl q-citace pro velmi krátké, sémanticky chudé citace
Znakový styl cite pro citované dílo (nepoužívejte pro internetový odkaz)
K vyznačování citace kurzívou uvnitř odstavce používejte znakový styl q- citace (odpovídá
tagu <q>). Rozlišujte použití kurzivy! Nepoužívejte k tomu jiné styly, například styl kurziva
nebo styly podle tagů <em>, <i>, <var> atd. Při exportu do HTML (epub) musí být styly
jednoznačně přiřaditelné k správným html tagům.
Pro zachování citovaných zdrojů v původní podobě lze použít také tagy <video> a <audio>.
Prohlížeče jsou přizpůsobovány k prezentování obsahu namixovaného z textů, obrazů a zvukových stop.
Příklad
Citace oddělujte do samostatných bloků jako zde.
Z učebnice Fyziky III/2 už víte, že:
Archimedes vyběhl nahý z lázní a volal „Heuréka!“ (http://ucebnice.org/fyzika/3-2).
V HTML:
<!-- Odkazy v kapitolách (zde odkaz v tagu „cite“) odkazují pouze na stranu se
zdroji, která je součástí e-knihy a kde je cíl zdroje popsán detailněji. -->
<p>Z učebnice <cite><a href="zdroje.html#fyzika3-2">Fyziky III/2</a></cite> už
víte, že:</p>
<blockquote>Archimedes vyběhl nahý z lázní a volal <q class="prima-rec"
lang="el">„Heuréka!“</q>.</blockquote>

V CSS:
cite {font-style: italic;}

Přímá řeč
Přímou řeč vyznačujte znakovým stylem a pište do uvozovek. Odlišení stylem lze využít při
interpretaci textu v hlasovém výstupu.
Příklad stylu
Znakový styl q-prima-rec.
Protože podle uvedeného pracovního postupu tvary uvozovek vytváříte až v InDesignu, viz
bod 29, rozlišujte změnu jazyka textu pomocí znakových stylů. Jazyk má vliv nejen na tvorbu
uvozovek, ale i na interpretaci textu ve screen- readeru.38
38

…styl pro každý jazyk! V CSS (HTML) se doplňují správné tvary uvozovek podle jazyka i úrovně zanoření.
:root:lang(cs), :not(:lang(cs)) > :lang(cs) {quotes:'\201e' '\201c' '\201a' '\2018'}↑

32. Verzálky: Nezvýrazňujte text VERZÁLKAMI pomocí CAPS Lock ani přidržením SHIFT –
u běžného textu v odstavcích a psaní nadpisů je to zcela zbytečné a kontraproduktivní.39
Naopak slova z verzálek pište u zkratek, které by mohly být zaměněny za běžná slova.

Proč?
Zbytečné je to proto, že formátování verzálek, kapitálek apod. lze nastavit ve stylech. Záměna pak probíhá na výstupu (obrazovka, tisk…) podle existence glyfů ve fontu.40 Nemůže se
tedy stát, že by znak (odpovídající významem) na výstupu nebyl zobrazen.
Kontraproduktivní je to proto, že změna formátování je u verzálek problematická. Autor textu by měl v prvé řadě zamezit ztrátě významu.
Příklad
15″ LED JE COOL!41 , MALÝ MÍŠA V ZOO, KARLOVA STUDÁNKA
Text napsaný VERZÁLKAMI (znaky velké abecedy) neumí rozlišovat význam slov. Záměna z verzálek na minusky (znaky malé abecedy) není možná.
Věta má dvojí význam:
1. 15″ LED je cool!, Malý Míša v zoo, Karlova Studánka
2. 15″ led je cool!, Malý míša v zoo, Karlova studánka

Kde používat verzálky?
Malými písmeny se obvykle píší jen některé akronymy (laser, zoo, radar, kolchoz, gestapo,
hobra…).
Velkými písmeny se se píše většina zkratek tvořených z iniciál, tzv. iniciálové zkratky. Jsou
to zejména ty, které se v písemné podobě neskloňují (KFC, OSA, HUB…), protože by byly
nesrozumitelné, často i zaměnitelné. Jejich podoba tak zůstává ve verzálkách.
Naopak iniciálová zkratka Olma (Olomouc + Martinov) nebo Zetor (Zet + traktor) se
skloňuje. Verzálky se zde nepoužívají ani pro vyznačení švu tohoto spojení. Důležitým
podkladem pro psaní názvů firem je zápis v Obchodním rejstříku.
Názvy firem se v něm obvykle vyskytují:
• s počátečním písmeno verzálkou a zbytek slova minuskami (Tesco Stores ČR a.s.).
• v celém slově s verzálkami (GLOBUS, spol. s r.o.)
Grafické ztvárnění názvů v podobě logotypů však nemusí odpovídat tomuto zápisu. Vzniklé
rozdíly jen potvrzují nutnost rozlišovat typografické zpracování od psaní prostého textu, ve
kterém se rozlišuje sémantika znaků jeho kódem. Text lze na výstupu typograficky
upravovat a částečně tak ovlivňovat zápis z Obchodního rejstříku.
Tesco ⇨ TESCO

Pracovní postup
Text pište nezávisle na finálním formátování, protože kódy verzálek zůstanou vždy verzálkami, ale minusky mohou být formátovány do podoby glyfů VERZÁLEK i KAPITÁLEK.
15″ LED je cool!
15″ LED je cool!

⇨
⇨

15″ LED JE COOL!
15″ LED JE COOL!

Pokud chcete mít nadpis zvýrazněný písmeny velké abecedy, definujte změnu z minusek na
verzálky či kapitálky až v odstavcových stylech. Zachováte tak sémantiku textu, která se
hodí při interpretaci znaků v prostém (Plain) textu a na výstupech do Braillova písma.
Je diskutabilní, zda má smysl již v textovém editoru ke kódům znaků minusek přiřazovat
glyfy verzálek. Nicméně toto nastavení vždy provádějte jen ve volbách pro styly a s pomocí
barevného vyznačení takto ostylovaného textu – jen tak můžete lépe kontrolovat toto použití. V LibreOffice v menu Formát > Znak > záložka Efekty pro písmo > roletka Efekty > zvolte „VELKÁ PÍSMENA“ (pro LibreOffice 5). Ve stylech abbr-hláskuj a abbr-spojuj formátování verzálkami nikdy nenastavujte, abyste při psaní rozeznali skutečné verzálky.
V InDesignu je stejný princip formátování dostupný z palety Znaky (CTRL + T), v které zvolíte v nastavení (obvykle v roletce dostupné na stisk trojúhelníku v horním rohu palety)
položku VERZÁLKY.
39

Stejně tak nepoužívejte příkaz k převedení znaků na VELKÁ PÍSMENA, tím se změní i kódy těchto znaků.
Tímto příkazem může text ztratit původní význam. Příkaz zpravidla nabízí více možností a je umístěn jako
samostatná položka v menu. V LibreOffice 5 > Formát > Změnit velikost písmen > VELKÁ PÍSMENA.↑
40
Náhrady glyfů podle kontextových pravidel jsou možné na výstupu u OpenType fontů.↑

41

Pro odlišení významů zkratek se při prvním výskytu zpavidla uvede plný tvar, např. Led (Light-Emitting Diode). Při dalším výskytu se už význam neuvádí. Při sdílení informací v digitální formě je pak vhodné pro vyhledávače, hlasové výstupy vyznačit text tagem doplněného o atribut title <abbr title="Light-Emitting
Diode">LED</abbr> a odlišit zkratku od dalších významů – „Logical Error Detection“ nebo „Linear Energy
Density“ viz http://acronyms.thefreedictionary.com/LED↑

33. Význam znaků ve znakové sadě: Obsahuje-li dokument zprávu (telegram, SMS) nebo ukázku
kódu (program. jazyky, HTML kód…), jde o citace v ASCII znakové sadě. V těchto citacích se nesmějí provádět automatické náhrady (spojovník za pomlčku nebo ASCII uvozovky, viz bod 29 – Vypněte si náhrady uvozovek a označte stylem). Dodržujte pravidla sazby
znaků podle sémantiky znaků42 použitých znakových sad – je nutné zachovat rozsah znakové sady!

Proč?
Pravidla sazby znaků se vyvíjí společně se znakovými sadami. Zjednodušeně řečeno:
Pravidla by se vždy měly vztahovat k použité znakové sadě. Pro každou znakovou sadu
zpravidla existuje jen jedna správná možnost zápisu znaků. Často se stává, že v Unicode
sadě píšeme chybně znak palce, tedy píšeme ho jako ASCII znak pro uvozovky ("). Naopak
o ASCII uvozovkách (") často slyšíme, že tento znak nemá s uvozovkami nic společného.43
Tak aby bylo jasno. Nepleťte pravidla pro Unicode s pravidly pro ASCII sadu, která obsahuje jen podmnožinu těch, které vidíme na běžné klávesnici, viz http://unicodetable.com/en/blocks/basic-latin/.
V vyznačení textu, který simuluje znaky ASCII kódu, zpravidla ho označujeme neproporcionálními písmy, například fontem Courier. V sazbě tyto případy označte následujícím stylem.
Příklad stylu
Odstavcový styl article-ASCII-kod.
Když simulujete text z ASCII sady, nemůžete mít v ní ani znaky s diakritikou, ale ani paragraf §, pomlčku en – a em —, neviditelný rozdělovník, pevnou mezeru, trojtečku …, stupeň °, copyright ©, ale ani typografické uvozovky. Veškeré automatické opravy musí být
vypnuté a uvozovky musí zůstat tyto: " (ASCII uvozovky). Jazyk přiřazený k textu by měl
být – bez jazyka. Tím se vypne slovník pro dělení slov jen u zvolené části slov v odstavci.
Dělení na konci řádku je nepřípustné.
Příklady
1.
…HTML odkaz píšeme: <a
staveni.cz</a> …

href="www.dostaveni.cz">www.do-

(odkaz nedělte na
konci řádku pomocí
rozdělovníku).

2.
… Podrazila mne "zebra"… (ukázka SMS v textu)
Citovat SMS zprávy je zpravidla nutné v originálními znaky v ASCII sadě. Interpretace významu pak musí být vysvětlená, nebo srozumitelná z kontextu.
… Podražila mně „žebra“…, ale já si je stejně koupila.
V HTML:

<article class="ASCII-kod" title="SMS zpráva">… <ruby>Podrazila mne
"zebra".<rt>Podražila mně žebra.</rt></ruby> …, ale já si je stejně koupila.</article> <!-- V tagu „rt“ je uvedena význam, resp. výslovnost znaků. -->

V CSS:

.ASCII-kod {font-family: Courier, monospace;} /* Použije se font Courier nebo
jiné neproporcionální písmo. */

42

Znamená to, že dokument psaný v 8bitové ANSI znakové sadě můžete převést do Unicode znakové sady, ale
pak nezapomeňte zkontrolovat a opravit ty znaky, které v ANSI dokumentu nebyly rozlišitelné. Protože jsou
dle Unicode odlišeny znaky podle jejich významu jedinečným kódem, vyhledejte podle bodu 21 (Speciální
znaky) správný kód, aby v e-knize byl text správně reprodukovatelný.↑
http://antypa.cz/?page_id=344 ukazuje rovné ASCII uvozovky a k nim připojuje komentář: „" Toto nejsou
uvozovky!“ Z pohledu, který je popsaný výše, to zní jako ultimativní zákaz rovných uvozovek a bohužel
i mnohokrát opakovaný v mnoha diskuzních fórech bez dalšího vysvětlení.↑
43

34. Odkazy: Nepřidávejte k učebním textům odkazy na internetový zdroj. Řaďte je na konec
dokumentu, jinak z učebnice vytvoříte obyčejný rozcestník. Ušetříte si tím i práci při zlomu
v InDesignu. Pokud chcete provázat text uvnitř kapitoly s odkazy umístěné na konci učebnice, vložte ho do textového editoru na dané místo a označte znakovým stylem.

Proč?
Internetové odkazy patří k nejčastěji aktualizovaným textům v dokumentu. Problémy s formátováním a zlomem internetových odkazů jsou nekonečné.
Pro tištěné verze knih se aktualizace kvůli odkazům nevyplatí připravovat. I když je
u učebnic aktualizace pravidelná, do škol dostávají nepravidelně, de facto až po zničení takovéto knihy, a tím interval může narůst.
Množství odkazů na internet velmi omezte a dejte jí pevné umístění na jednu stranu
v knize. Pokud bude prováděna aktualizace, je snadné vyměnit jednu stranu než přelámat
půlku učebnice.

Pracovní postup
Příklad stylu
Znakový styl a-noteref.
V textovém editoru MS Word nebo LibreOffice označte znakovým stylem a-noteref odkaz,
který umístěte přímo za text, ke kterému se vztahuje. V InDesignu vyhledejte tento znakový
styl, vyjměte odkaz a nahraďte jej číslem, které bude plnit funkci vnitřního odkazu. Pak
odkaz vložte na požadovanou stranu, například na konec učebnice a označte zvoleným číslem. Podle množství provazovaných odkazů lze využít mechanismu poznámek pod čarou
tak, aby se seznam s čísly vytvářel automaticky.
Příklad stylu
Znakový styl a-hypertext.
K odkazům přiřazujte znakový styl a-hypertext, který bude mít definici v InDesignu: Jazyk
zvolit – bez jazyka. Tím se vypne slovník pro dělení slov jen u zvolené části slov v odstavci.
Dělení pomocí rozdělovníku na konci řádku je nepřípustné.

Nepoužívejte služby na zkracování odkazu!
Pokud můžete, použijte zkrácenou verzi URL adresy přímo z téhož webu. Kromě toho existují i služby, které vytvoří z jakéhokoliv odkazu URL na vždy. Nevěřte tomu!
Všechny takové zkracovačex43 vám vytvoří krátký odkaz. Požadovanou URL adresu dostanete ale úplně do jiné domény, místo www.něconěconěco.cz získáte www.něco.to až pomocí
přesměrování přes server www.něco.to se dostanete na vaši stránku. Použitelnost takto vygenerovaných odkazů není na pořád – při tzv. zkracování se jen využívá omezeného počtu
unikátních adres a časem může URL odkazovat na jinou www-stranu. Služby počítají
s jejich životností od 2 do 10 let, pokud za ně nebudete chtít zaplatit. K tomu, že je tato služba jen na kratší dobu, přispívá i způsob zkracování, kdy se při zadání stejné adresy vytváří
vždy nová URL.

Rozdělení odkazu (bez rozdělovníku) je nutné provádět až v InDesignu, kde namísto obvyklého stisku „Shift + Enter“ raději použijte neviditelnou mezeru (U + 200B), která
umožňuje zalomení řádku, jen když je text delší než délka řádku. Níže je příklad umístění
neviditelné mezery před tečku, aby se přelomila na další řádek a nepůsobila tak jako interpunkce na konci věty:
Příklad
www.zeleno-modro-bily[U + 200B].odkaz.cz.
U odkazů uváděných na jednom místě, nejlépe na konci dokumentu, se snadněji provádí
jejich aktualizace. Výhodou jsou tři:
• odkazy nemusí vyhledávat na stranách v dokumentu,
• nemusí se znovu provádět export do HTML, protože lze snadno nahradit souvislý blok
textu přímo v HTML,
• snižuje se riziko, že změny v textu změní prostorové rozvržení dokumentu, typické pro fixed-layout EPUB.

Zkrácení odkazu v InDesignu
Pokud je odkaz příliš dlouhý, zkraťte ho. Zajistěte, aby byl v tištěné verzi dohledatelný jiným způsobem než opisováním URL adresy. Uvádění zdrojů z internetu musí být funkční
i po letech. Životnost učebnic je delší než redesign webu, s nímž je často spojená i trvanlivost odkazu. Příklad obsahuje všechny základní údaje k dohledatelnosti na daném webu
nebo v archivech, např. www.archive.org.
Příklad 1
Dlouhý odkaz na soubor v PDF, který se špatně zalamuje do více řádků:
http://mobil.idnes.cz/mob-tech-trendy/mobil-aktuality/pokusy-s-mobilem-vefyzice-d01-/pokusy.pdf

Zkrácený odkaz doplněný o informace, které usnadňují dohledatelnost odkazu:
Šmíd, V.: Pokusy s mobilem ve fyzice. 2003 [17. 6. 2016]. Dostupné z: http://mobil.idnes.cz
(pokusy.pdf). Cesta: homepage / Tech & Trendy / Ukázka č. 1 (v textu). Technologie: pdf
(5350 kB).
Příklad 2
Dlouhý odkaz na webovou stránku, který se špatně zalamuje do více řádků:
http://upol.cz/mob-tech-trendy/mobil-aktuality/pokusy-s-mobilem-vefyzice-d01-/pokusy.html

Zkrácený odkaz doplněný o informace, které usnadňují dohledatelnost odkazu:
Šmíd, V.: Pokusy s mobilem ve fyzice. 2003 [17. 6. 2016]. Dostupné z:
http://mobil.idnes.cz. Cesta: homepage / Tech & Trendy. Technologie: html.

Pracovní postup
1. Do textového dokumentu v editoru MS Word a LibreOffice vkládejte nezkrácené odkazy
a označte je znakovým stylem a-hypertext.

2. Před dokončením knihy si v InDesignu zkontrolujte platnost URL adresy a upravte text
pro dohledání cíle odkazu do konečné podoby.
• Vyhledejte všechny výskyty stylu v textu a-hypertext. Ověřte URL ve prohlížeči.
• Pro správnou funkci e-knihy vložte nezkrácenou URL do palety Hypervazby. (paleta
Hypervazby > z menu v horním rohu vyberte Nový cíl Hypervazby > vyberte z nabídky
pro položku Typ volbu URL > pod položkou se pak objeví políčko URL – zde překopírujte ověřenou URL adresu z www-prohlížeče.
• Zkraťte URL v textu (tj. podle příkladu výše) na rozumnou délku a doplňte údaje
o stránce, aby ji bylo možné dohledat. Pokud jsou upřesňující údaje k dispozici, uvádějte je v tomto pořadí: autor; název dokumentu či název (příp. obsah tagu <title>)
www-strany; rok vydání; datum, kdy byla ověřena dostupnost URL; zkrácená URL
(příp. název souboru ke stažení); navigace nebo-li cesta z domovské „homepage“ strany. Pro ověření cesty použijte stolní počítač – u webů pro mobil může být odlišně
provázaná navigace než u PC. Na závěr uveďte do „Technologie“ názvy souborových
formátů.
• Některé souborové formáty jsou závislé na podpoře v prohlížeči. Položka „Technologie“ má obsahovat informace o datech, které si kliknutím na odkaz čtenář stáhne.
Proto do položky „Technologie“ doplňte nejen informace o formátech cíle odkazu, ale
při stahování větších souborů i jejich velikost. Nejčastěji budou odkazy označeny jako
výstupní formáty „html“ a „pdf“ příp. jako kombinace více formátů, například „html +
JavaScript“. Určit, zda skript běžící na stránkách je nutný pro správné zobrazení, lze
například pomocí doplňku NoScript pro prohlížeč Firefox.

Dva přístupy k cíli (URL a položka „Cesta“)
Navigace uložená v položce „Cesta“ popisuje „klikací“ pohyb mezi stránkami webu. Tato
navigace na rozdíl od URL není přímo závislá na změnách ve fyzické (adresářové) struktuře
webu. Popis navigace musí být přesný, aby zastoupilo funkci URL.
URL bude aktivní pouze pro elektronickou verzi učebnic – v tištěné verzi bude čtenář muset
dohledat článek podle informací v položce „Cesta“.
V InDesignu mějte pro znakový styl a-hypertext vzhled definovaný pro tiskovou verzi
učebnice, tj. bez zbytečného zvýrazňování. V CSS se pak nadefinuje k odkazům styl, který
je naopak bude zvýrazňovat.
Příklad
Odkaz v elektronické verzi učebnice:
Šmíd, Vlastimil. Pokusy s mobilem ve fyzice. 2003 [17. 6. 2016]. Dostupné z:
http://mobil.idnes.cz (pokusy.pdf), Cesta, Technologie.
Odkaz po rozbalení položky „Technologie“ v tagu <details>:
Šmíd, Vlastimil. Pokusy s mobilem ve fyzice. 2003 [17. 6. 2016]. Dostupné z:
http://mobil.idnes.cz (pokusy.pdf), Cesta, Technologie: pdf (5350 kB).
V HTML:

<ul><li id="cit1" epub:type="biblioref">Šmíd, Vlastimil.
<cite>Pokusy s mobilem ve fyzice</cite>. 2003 [17. 6. 2016]. Dostupné z: <a
href="http://mobil.idnes.cz/pokusy-s-mobilem-vefyzice-d01-/mob-tech/mobaktuality/pokusy.pdf">http://mobil.idnes.cz</a>,
<details><summary>Cesta</summary>homepage / Tech & Trendy / Ukázka č. 1 (v textu)</details>,
<details><summary>Technologie</summary>pdf (5350 kB)</details>.
</li>…</ul>

V CSS:

cite {font-style: italic;}
a { color: green;
border-bottom: dotted thin gray;
white-space: nowrap;}
a:hover {color: black;}
a:visited {color: gray;}

summary::after {content: ':';}
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Zkracovače URL jsou například http://goo.gl, www.bit.ly nebo www.bit.do, u kterého tvůrci slibují, že vytvořený cíl
adresy je na vždy. Ve skutečnosti zadarmo ani kuře nehrabe, tak se nenechejte napálit.

35. Znaky mezer: Nikdy je nezdvojujeme, ani je nepoužíváme k odsazování textu. Pokud je forma členění textu vhodná pro formátování do tabulky, tak připravte grafikovi tabulku – použije se pro export do HTML. Pro grafika je tabulka vytvořená v textovém editoru lepší
zdroj, než text formátovaný tabulátorem následujícím vícekrát po sobě.
Mezery nepoužívejte k prostrkávání znaků.
U pevného spojení dvou slov či symbolů, jako jsou „jednoznakovky“, vložte znak pro nezlomitelnou mezeru. Pro text, který nemá být rozdělen ani v místě slabik nadefinujte styl, ve
kterém zakážete dělení – např. v InDesignu pomocí vlastnosti Bez rozdělení a dočasně mu
změňte definovanou barvu pro text, aby při změnách v textu byl styl vidět.

Proč?
Od mezery očekáváme, že bude vždy opticky členit text. Proto je šířka mezery je taková, jakou ji nadefinoval autor fontu s ohledem na charakter písma. Šířka mezery by se neměla
vztahovat jen k velikosti písma (čtverčíku), ale rozdíly mohou být i v řezech. Je logické, že
vliv na správnou šířku mezery má rytmus tahů i barva (optická tmavost) písma v ploše.45
Mezery se nesmí používat k prostrkávání znaků. Je to nešvar často používaný u grafiků,
kdy se vzhled sazby řeší pomocí zúžených mezer44. Prostor mezi dvěma znaky má řešit
kerning fontu, v nutných případech lze provést úpravu hodnot optického vyrovnání znaků,
ale až v InDesignu.
V odstavcovém textu bychom měli sázet jen mezery s pružnou šířkou (dle jejich Unicode
definice), ale jejich chování vždy ovlivňuje SW, a tak se stává, že při zarovnání textu do
bloku se proti očekávání natahují pouze běžné mezery. V sazbě v našem (latinském) písmu
si vystačíme s běžnou mezerou, běžnou nezlomitelnou (levý Alt + 0160, &nbsp;)
a tenkou46 nezlomitelnou (U + 2009, &thinsp;).
Pro zabránění v jakémkoliv místě ve skupině slov či znaků (rovnice, vzorce, HTML kód
apod.) si nadefinujte znakový styl, který se bude v HTML chovat responzivně, tj. při zobrazení příliš úzkého sloupce může mít dělení mezi slovy i uvnitř slov povoleno. Nastavení
dělení provedete v CSS u vlastností white-space (zlom řádku mezi slovy oddělených
běžnou mezerou) a word-break (zlom řádku rozdělením slova).
Příklad stylu
Znakový styl span-nedelit.
Styl bude v HTML převeden na třídu class (viz bod 48 – Šablona pro InDesign).
V HTML:
<span class="nedelit">1 pár + 2 páry = 3 páry</span>.

V CSS:

.nedelit {whitespace:nowrap; word-break:keep-all} /* Třídu označujeme s tečkou
před názvem takto: „.nedelit“. */

Pro zobrazení textu v úzkém sloupci změníte definici u vlastnosti whitespace z hodnoty
nowrap na wrap a definici u vlastnosti word-break z hodnoty keep-all na normal.
Pro responzivní použití s CSS doplňte do (X)HTML kódu nezlomitelné mezery přímým
vložením znaku nebo vložením entity &nbsp;. Zde jsou nezlomitelné mezery vyznačeny kódem [U+00A0]):
<span class="nedelit">1[U+00A0]pár[U+00A0]+ 2[U+00A0]páry =
3[U+00A0]páry</span>.

V InDesignu neřešte tzv. vyváženost plochy u odstavců pomocí různých typů zúžených
mezer. Vše by měl řešit správný kerning ve fontu. Avšak na přechodech mezi řezy nelze
kerning korigovat. Například za prvním nebo posledním znakem kurzivy, je nutné počítat
s vlastním prostrkem.

Příklad
… „pozor na f“.
V CSS:
zvolte u patřičného tagu (např. em) vlastnost pro odsazení – padding.
em {padding-right:0.02em; display:inline-block;}

NOC
Pokud prostrkání provedete mezerami, screen- readery ani vyhledávače si s tím neporadí.
Čtenář si pak vybaví značky chemických prvků. Použijte proto vlastnost letter-spacing!
V HTML:
<h1>Noc</h1>

V CSS:
h1 {text-transform: uppercase;
letter-spacing: 0.02em;}

Text
svisle
dělejte
krátký.
Špatně
se to
čte!

Nevyťukávejte tabulátor, abyste grafiText rozmístěný do tabulky má stále jasnou
kovi řekli, že bloky patří vedle sebe. Ra- vizuální strukturu i po importu do InDesignu.
ději použijte tabulku.
V InDesignu pak grafik může s tabulkou pracovat podobně jako v textovém editoru, nebo ji
zpět automaticky převést na odstavec.
44

V sazbě pro tisk převažuje vzhled nad významem znaku. Mezi doporučovanými způsoby se proto často nachází i prostrkávání mezerou. Příkladem je i zápis s úzkou mezerou vloženou mezi dvojitou a jednoduchou
uvozovku – ‘ “ (resp. „ ‚), aby nedošlo ke spojení v trojitou uvozovku ‘“ (Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie, 2004; s. 61).↑
45

Šířka běžné mezery u písma Myriad Pro je 1/4 čtverčíku (em). Šířka běžné mezery u písma Verdana je
1/3 čtverčíku (em).↑
46

V InDesignu CS2 je tzv. tenká mezera (zkratka CTRL + SHIFT + ALT + M) kódovaná na výstupu jako U +
2005. Tento kód ale už neodpovídá tenké mezeře (U + 2009), ale tzv. mezeře o šířce 1/4 em.↑

36. Neviditelný text: Upravte textový dokument tak, aby obsahoval finální data pro sazbu. Neskrývejte text žádnými funkcemi ani nástroji (v OpenOffice či MSWord – funkce Skryté odstavce, Revize, průhledná výplň pro text apod.). Stejně tak nenechávejte rámeček s přetečeným textem (platí pro Indesign, CorelDraw, PageMaker apod.), protože tak přidáváte práci redaktorům a kolegům-sazečům.

Proč?
I když tento text je neviditelný v papírových i PDF korekturách, při zpracování je pořád
součástí textu Zpravidla při importu či exportu skrytého textu pak dochází k odhalení
skrytých textů.

Odsazení řádku
Když je potřeba něco zarovnat, neodsazujte text pomocí čitelného textu pro screen-readery
a vyhledávače, viz příklad níže.
Příklad
Poznámky: Zelený text je vidět jako text.
Poznámky: Šedý text (vlevo) na stejnobarevném pozadí je neviditelný.
Stejný text – jednou viditelný jako zelený a podruhé v dalším řádku pod ním neviditelný
šedý text na šedém pozadí – zabírá stejný prostor. Velmi snadno tak zarovnáte text pod

sebe, ale bohužel i neviditelný text je interpretován na výstupu jako text. V tomto případě
bude přes screen-reader tento text čtený dvakrát.

Textový rámeček v InDesignu
V InDesignu dochází ke skrytí textu tím, že se nevleze do textového rámečku nebo do buněk
tabulek. Tento způsob skrytí je velmi zákeřný při pozdějších opravách. Může se tak stát
i drobným zásahem do textu, že dojde k přelámání textu a text se znovu objeví. Pokud jsou
textové rámečky provázané na několika stranách za sebou, pak doposud ukrytý text vteče
zpět do rámečku na té poslední straně.
Představte si, že děláte jen drobnou aktualizaci učebnice, a v sazbě máte takto skrytý text.
V textových rámečcích jsou často ponechávány přetečené nadbytečné Entery na konci textu, ale nesmí tam být skrytý text. Zpětné vtečení je zákeřné v tom, že pokud si toho nevšimnete před opravami, tak pak už bývá pozdě a odhalíte ho jen při kontrole celého textu.
Kontrolujte sazbu, aby texty nepřetékaly mimo zobrazenou plochu. Při přetékání se
zpravidla objeví u posledního rámečku červeně zvýrazněné plus
.
Redaktoři mohou tento problém kontrolovat v programu Adobe InCopy.

37. Pravidla pro psaný text: Při psaní neřešte vzhled textu na řádku. Důležitý je jeho význam
a ten musí být jednoznačný.
Městské části pište vždy se spojovníkem (Olomouc-Nový Svět)!

Proč?
Respektujte význam znaků. Při psaní textu se pravopisná pravidla musí opírat o sémantiku
znaků podle Unicode.
Neřiďte se pouze podle vzhledu textu na řádku v textovém editoru, protože později budete
řešit různé výstupy v e-knize.

Preferovaný zápis pro názvy městských částí – se spojovníkem:
Olomouc-Nový Svět – nejkrásnější místo k bydlení.
Důvody:
1. Zápis s pomlčkou je nejméně přehledný a významově nepřesný (volné spojení):
Olomouc – Nový Svět – nejkrásnější místo k bydlení.
2. Zápis s pomlčkou a odlišený řezem (např. kurzívou) od zbytku textu je trochu přehlednější, ale významově nepřesný:
Olomouc – Nový Svět – nejkrásnější místo k bydlení.
3. Zápis se spojovníkem určitě přehlednější než v bodu 1 a významem přesnější:
Olomouc-Nový Svět – nejkrásnější místo k bydlení.
4. Zápis se spojovníkem a odlišený řezem (např. kurzívou) od zbytku textu je nejlepším řešením:
Olomouc-Nový Svět – nejkrásnější místo k bydlení.

A co na to norma?
Psaní městských částí u víceslovných názvů dovoluje ÚJČ49 psát dvěma způsoby. Například
místo Olomouc-Nový Svět můžete napsat Olomouc – Nový Svět; obojí je podle ÚJČ správně.
Užití pomlčky s mezerami je povoleno proto, aby se předešlo nesprávné interpretaci Olomouc- Nový s tím, že pak Svět netvoří celek se slovem Nový.
Jenže při použití pomlčky jde na rozdíl od spojovníku o významově volný vztah, který výklad tohoto spojení komplikuje, a proto se mu vyhněte.

Olomouc – Nový Svět
1. Uvedený zápis lze chápat jako reklamní slogan: Městu Olomouci je dán přívlastek Nový
svět.
2. Protože městská část Olomouce, tj. Nový svět, je zcela oddělena od slova Olomouc,
mohl by mít uvedený zápis jiný význam například v průvodci, kde může být takto uvedena jako samostatná obec v okolí města Olomouce.
3. Zápis se plete s podobným spojením slov bez mezer popisující trasu „odkud–kam“.
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ÚJČ – Ústav pro jazyk český, který stojí za novou normou pravidel nazvanou Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory vedenou pod označením ČSN 01 6910 (2014).
Dodatečně pak vysvětluje užití pomlčky a spojovníku u složených víceslovných názvů zde:
http://www.ujc.cas.cz/expertni-cinnost/csn016910/faq.html#otazka_24. Pravidla dle ČSN 01 6910 (2014) obsahují pestrou nabídku zápisů téhož významu. U těchto zápisů chybí přesné vymezení použití podle sémantiky
znakových sad – tzn. u jednotlivých zápisů by měla být poznámka, kdy se zápis smí použít pro sazbu v nakladatelstvích, tedy vztahuje-li se k Unicode. Problém se týká psaní pomlčky, znaku minus nebo znaku pro palec,
viz bod 30. Naštěstí tato nová ČSN z roku 2014 se nesnaží být všeobecně závaznou normou, ale umožňuje
sazečům tvořit sazbu podle již zavedených pravidel – např. v nakladatelstvích.↑

38. Nestavte publikaci na „aktuálnosti“ informací: Neprezentujte informace tak, jak to umožňuje internet. Nepište text, který něco předpokládá – například, že se něco začne budovat
nebo že se něco k danému datu dokončí. Nepoužívejte slov „v současné době“ apod.
Neexistuje slovo Nový, zato existují letopočty.

Proč?
Mnoho informací rychle zastarává a mnoho z nich přestává platit dříve než e-kniha vyjde.
V případě různých prohlášení, zejména mají-li spojitost s politikou, si nemůžete být jisti
jejich pravdivostí nebo dlouhodobou platností. Kdo to má v těch učebnicích pořád aktualizovat! :)
Pokud použijete data o čase, ke kterému se váží informace z textu, získá text trvalejší
hodnotu.
Příklad
…nejdelší dálnice u nás, která bude po dokončení v roce 2010 propojovat Prahu a Brno
s Ostravou. V současné době měří přibližně 250 kilometrů…
V HTML:

<p datetime="2008-09-30T22:59:59Z">…nejdelší dálnice u nás, která bude po dokončení v roce 2010 propojovat Prahu a Brno s Ostravou. V současné době měří přibližně 250 kilometrů…</p>

Pokud se zbavíte informací, které mají platnost pouze k datu vydání textu, vyhnete se častým aktualizacím. Přesto ani další příklad se nevyhne aktualizaci – text bude platit jen do
doby, než dálnici dostaví.
Příklad
…nejdelší dálnice u nás, která bude po dokončení propojovat Prahu a Brno s Ostravou.
Její délka vzroste téměř na 290 kilometrů…
V HTML:

<p datetime="2008-09-30T22:59:59Z">…nejdelší dálnice u nás, která bude po dokončení propojovat Prahu a Brno s Ostravou. Její délka vzroste téměř na 290 kilometrů…</p>

Nejlépe je na tom text, pro který vytvoříte srozumitelnější formu prezentace, např. text
v tabulce. V příkladu níže není co aktualizovat.

Příklad
Rok

Trasa

Vzdálenost

2008

Praha–Brno–Kroměříž

250 km

39. Pravidla sazby podle výstupu: Pravidla sazby neuplatňujte jako dogma. Rozlišujte pravidla
sazby podle výstupu.

Proč?
Pravidla sazby často vychází z typografických pravidel, které byly dříve stanoveny podle
vizuálních potřeb pro tištěnou sazbu. Jedno pravidlo, které neuplatňujte dogmaticky, je způsob dělení.
Příklad
Tato naše malá alej není k mání ani za nic.
V příkladu výše je obvyklé, že se text zalamuje pouze v místech mezislovních mezer (zeleně) mimo případů, které se označují jako tzv. jednoznakovky (předložka k).
Pro slova, která mají 5 a více znaků se obvykle použije nastavení dělení v InDesignu:
Okna > paleta Odstavec > ve vlastnostech volba Dělení slov.
Podle pravidel pro sazbu se objevuje požadavek dělit slova tak, aby zůstaly na konci řádku
minimálně dva znaky a zároveň na začátku následujícího řádku tři znaky. Nejde však o normu. Jsou případy, kdy je lepší slova rozdělit, než aby například v úzkém sloupci vznikly
řeky nebo opakující se znaky na začátku či na konci řádku.
Příklad
a) Dělení s omezením na min. 2 + 3 znaky:
Ale! Ta má
celá alej má
pně tak malinkaté jako
malý prstík
od Adélky.
b) Dělení s omezením na 2 + 2 znaky:
Ale! Ta má celá alej má pně
tak malinkaté
jako malý prstík od Adélky.
V HTML:
<article class="a-text">Ale! Ta má celá alej má pně…<article>

V CSS:
@media screen and (max-width: 400px){
.a-text {hyphenate-limit-before: 2; /* Dělení odpovídá příkladům a) i b) */
hyphenate-limit-lines: 2; /* Způsob dělení odpovídá příkladu b) */
/* Podle specifikace CSS3 zatím funguje jen v prohlížečích založených na jádře
webkit, proto je nutné uvádět s prefixem „-webkit-hyphenate-limit-before“ a „webkit-hyphenate-limit-after“. Obě vlastnosti mají být v CSS4 nahrazeny novou
vlastností „hyphenate-limit-chars“. */

@media print {

.a-text {hyphenate-limit-last: page;} /* Zakáže dělení v řádku před přechodem na
další stranu, příp. dvoustranu, tj. v místech, kde musí čtenář listovat.

}

40. Platnost pravidel: Zbavte se zastaralých pravidel. Pokud narazíte na dokola omílané
pravidla, kterým nerozumíte, pokuste se zjistit odůvodněnost jejich použití ve vaší sazbě,
např. zákaz použití ligatur u slov šéﬂékař a šéﬁnspektor.
Použitím ligatur se má řešit jen vzhled a čitelnost textu.

Proč?
Standardní ligatury ﬁ, ﬂ51 řeší především problémy s vytvářením optimálních mezer mezi
znaky. U dvojic znaků f + i a f + l vzniká ve většině fontů mezi těmito glyfy velká mezera.
V tomto případě je mezerou prostor mezi glyfy jen v jejich střední výšce (x-height), a proto
k úpravě mezery nelze definovat kerning – nastavení záporných hodnot u obou kerningových párů fi a fl by vedlo jen ke vzájemnému překrytí horního dotahu písmene f a tečky nad
písmenem i.
Zákaz použití obou ligatur u slov šéﬂékař a šéﬁnspektor by vedlo k tomuto překrytí, které
obvykle působí v ploše příliš rušivě. Tím že překrytí na sebe poutá příliš pozornosti,
ovlivňuje plynulost čtení a čitelnost znaků samotných.
Pravý důvod zákazu pramení z prastarých pravidel založených na německých písmech jako
je fraktura. Tvary znaků měly výrazně zdobný charakter a čitelnost u dlouhých složených
slov je nižší než u současných písem vhodných pro sazbu. Dlouhá složená slova jsou typická
pro němčinu a odtud má tento zákaz i své kořeny.
V počítačové sazbě pak tento zvyk přetrval patrně kvůli problémům s dělením těchto slov.
Ve 21. století již neexistují žádná omezení plynoucí z použití ligatur.
V aplikacích podporující OpenType fonty se pro zobrazení dvojic samostatných znaků f + i
a f + l použijí glyfy ligatur ﬁ, ﬂ. V případě, že ke zlomu řádku dojde v místě s takto vytvořenou ligaturou, tak se automaticky nahradí za odpovídající dvojici glyfů znaků samostatných glyfů. Při této náhradě se mění pouze mapování znaků na glyfy, kódy znaků zůstávají stejné, proto k těmto změnám může docházet opakovaně, resp. vždy kdy nastane potřeba rozdělit slovo v ligatuře.
Fonty, které neobsahují tyto glyfy ligatur pro automatické (kontextové) náhrady, se budou
zobrazovat bez ligatur. Jedná se:
• o všechny T1 fonty a TrueType fonty,
• o některé „systémové“ OpenType fonty z distribuce od Microsoftu (Times New Roman,
Microsoft Sans Serif, Tahoma – Windows 7).
Příklad
Šéﬂékař (šéf-lékař) nebo šéﬁnspektor. (šéf-inspektor)
51

Tyto dva glyfy patří do skupiny standardních ligatur. Dalšími zástupci v této skupině jsou ligatury vzniklé
z písmen ffi, fff a ffl.↑

13 bodů ke zpracování textu v InDesignu:
Objektové styly popsané v dokumentu:
Styl article-ASCII-kod
Styl aside-footnote
Styl aside-poolquote
Styl aside-tip
Styl chapter
Styl section-bibliography
Při tvorbě názvů objektových stylů hledejte inspiraci v bodu 53 – Navigace pro e- knihu.

Vzory pro textové rámečky s epub:type popsané v dokumentu
title-page, frontmatter, bodymatter, backmatter, toc, loi (list of illustrations), lot (list of
tables), preface, bibliography, index, glossary, acknowledgements…

41. Tvořte vzory: Tvořte vzory šablon pro použití v e-knize pomocí rámečků. Rámečky odlišujte
označením epub:type.

Proč?
Mezi hlavní požadavky na dobrou e-knihu je navigace, o které se více dozvíte v bodu 53 –
Navigace pro e-knihu..
Neprovazujte textové rámečky, které mají v navigaci rozdílné určení. Minimální rozdělení
na samostatné a neprovázané celky můžete vytvořit pomocí označení v epub:type podle seznamu výše.
Tato označení pro e-knihu se v InDesignu zapisují do položky epub:type ke každému objektu (platí od verze InDesignu CC10.0).
Pro InDesign lze vytvořit vzory s již formátovanými rámky pro nalití textu, příp. celá vzorová schémata se zanořenými rámky. Je to pohodlné a navíc k nim můžete dopředu přiřadit
tagy pro export do e-knihy. Proto nevytvářejte objektové styly pro rámky, které sice mají
odlišný význam ve struktuře, ale přitom si zachovávají shodné formátování. Většina z výše
uvedených označení epub:type jsou v e-učebnici jen jedenkrát. Pak nejsou rozlišitelné ve
stylech, ale pouze v paletě Struktura. Označení přiřazujte k objektům, které tvoří výchozí
„kořenovou“ strukturu. Tedy první úroveň ve struktuře definovanou v kořenovém elementu
Root v paletě Struktura v InDesignu.

42. Přenos struktury: Struktura učebnice musí být hotová již v textovém editoru! Je to podmínka pro správné mapování stylů v šablonách. Pokud musíte změnit strukturu v InDesignu,
podřiďte úpravy tomu, aby se každý prvek na stránce vztahoval k nějakému tématickému
bloku, který je označen nadpisem. Samostatně stojící texty v InDesignu ukotvěte do místa,
kam významově patří.

Proč?
Dodržujte na pracovní postupy, které jsou popsány v předchozích bodech. Zapoměňte na to,
že InDesign je vylepšený textový editor a proto v něm zasahujte do textu, co nejméně.

Přemísťování textu
Vyjmutí textu z toku, aby jste ho přemístili do vhodné pozice, je práce pro textový editor, ne
pro InDesign. Máte-li postavenou smysluplnou strukturu v textovém dokumentu, tak v InDesignu může mít klávesa CTRL + X destruktivní důsledky pro text.
Pracovní postupy přeskupování textu až podle toho, co se vleze na stránku pro tištěnou verzi
učebnice, výrazně komplikují proces sazby a následného exportu do XML či HTML.

Nadpisy – základ struktury
Zanořování nadpisů musí být postupné. Pokud je již v textovém editoru zřejmé, že kapitoly
budou dlouhé (čtyři a více tiskových stran), upravte už v něm správné přiřazení nadpisů pro
HTML výstup. Podkapitoly budou v e-knize tvořit samostatné soubory, tzn. kapitoly se budou skládat z více HTML souborů. Nejvyšší úroveň nadpisů je označována odstavcovým
stylem section pro název kapitoly a h1 pro název podkapitoly. Název podkapitoly bude
v <head> v atributu title a jako hlavní nadpis <h1>.
Vytvoříte-li tuto strukturu v textovém editoru, můžete se v InDesignu soustředit na rozmísťování textu na ploše strany.

Rámeček – rozšiřte si strukturu o HTML tagy už v InDesignu!
Sazba v InDesignu se mění od sazby v textovém editoru tím, že v něm téměř všechno na
stranách se rozdělí do rámečků. Tím, jakým způsobem rámeček vytvoříte (příp. zanoříte),
ovlivňujete i strukturu pro výstup do XML a (X)HTML jazyka. V sazbě Fyziky jsme využili
3 možnosti:
1. Souvislý text umísťujte do standardních provázaných rámečků, skrz které může téct mezi
stránkami. Pro vyznačení hlavní struktury textu, tj. nadpisů a bloků odstavců, si lze vystačit s použitím odstavcových stylů. Tato struktura by měla být hotová už v textovém
editoru.
2. Speciální text, který nelze jednoduše vytvořit jako posloupnost znaků psaných na řádek
(například složené zlomky), umístěte do vnořených rámečků. Rámečky lze neomezeně
umísťovat do sebe, a vytvářet tak velmi bohatou strukturu, kterou známe z HTML, resp.
MathML. Zároveň tyto rámečky mohou být v InDesignu vložené mezi znaky, proto
mohou téci s textem. Vnořeným rámečkům lze přiřazovat objektové styly a také je označovat tagy.
3. Systém provazování rámečků je od verze InDesignu CS2 obohacený o možnost umísťovat samostatně stojící text do ukotvených rámečků. Tyto rámečky jsou provázané
dovnitř jiného rámečku, tj. ke konkrétnímu znaku v textu, ale nejsou „uvězněny“ v jeho
ploše a omezeny jeho velikostí. Ukotveným rámečkům má smysl navíc přiřazovat objektové styly a také je označovat tagy.

Ukotvené rámečky
Ukotvené rámečky lze umístit k místu označené textovým kurzorem. Zvolte z nabídky
z kontextového menu položku Ukotvený objekt, nebo vyberte z hlavního menu Objekt >
Ukotvený objekt > Vložit… > okno Vložit ukotvený objekt. Do těchto rámečků se nejčastěji
umísťují prvky, které v HTML jazyce označujeme tagem <aside>. V šabloně pro InDesign
si proto nadefinujte styly s tímto názvem.
Příklad stylu
Objektový styl aside – pro samostatně stojící text. Obvykle stojí odděleně od hlavního
textu, nejčastěji na vnějším okraji stran, ale je významově spojený s hlavním textem.
Tag <aside> má stejnou sémantickou funkci v HTML. V učebnici ho lze použít na poznámky pro učitele, a tedy i na výsledky úloh v pracovním sešitě.

V ukázce výše je objektový styl aside použitý na ukotvené rámečky k buňce tabulky. Toto
řešení nabízí několik užitečných možností:
• Drží pozici textového rámečku u buňky v toku textu.
• Ukotvený rámeček je samostatný objekt, u kterého v nastavení stylu zakázat/povolit export do PDF pro tisk.
• Otagované rámečky kopírováním automaticky vytvoří nové zanoření textu ve struktuře
HTML. Zároveň se rámeček zkopíruje včetně atributů, se kterými pracujete v panelu
Struktura.
Příklad
Připomeňte si: Zopakujte si, co již víte o spojených nádobách.
Text „Připomeňte si: …o spojených nádobách.“ je v sazbě vložen do samostatného rámečku,
do kterého nevtéká a ani z něho nevytéká žádný text. Tento samostatně stojící text se
vztahuje k textové části označené nadpisem „Jak využíváme spojené nádoby?“ a v učebnici
Fyziky se objevuje stranou od hlavního textu jako marginálie, tzn. na vnějším okraji strany.
Je potřeba v učebnici provázat tyto samostatně stojící texty (použijte ukotvené rámečky)
s hlavním textem (provázané rámečky pro tekoucí text).
Příklad stylu
Objektový styl aside-tip – pro krátkou poznámku „Připomeňte si“.
Ukotvený rámeček označte objektovým stylem (aside-tip) a vložte do něj dva seskupené
objekty:
1. červenou ikonu
2. text v textovém rámečku
Zanoření v ukotveném rámečku: Samotný text bude až v tom rámečku, který bude
společně s ikonou vnořen (stiskem Ctrl + Alt + V) do ukotveného rámečku. Vytvořte si pro

tuto příležitost vzor s ikonou a rámečkem, u něhož se bude podle potřeb měnit text. K textovému rámečku ve vzoru přiřaďte tag <aside>. Doporučuji textové úpravy dělat před
vložením do ukotveného rámečku. Pro urychlení práce si vytvořte prázdný vzor pro ukotvený rámeček, který (dočasně pro zviditelnění) vyplňte barvou a pomocí znaku ukotvení ho
kopírujte do textu – obvykle na konec nebo začátek odstavce v hlavním textu. Pak ukotvený
rámeček označte a příkazem Vložit dovnitř (Ctrl + Alt + V) ho vyplňte ikonou s textem.
Použití:
1. Objektovým stylem si zajistíte správné umístění ukotveného rámečku. Nadefinujte mu pozici na vnějším okraji, tj. stačí jeden styl pro levou i pravou stranu.
2. Tag <aside> nelze přiřazovat k objektům při mapování stylů na tagy v paletě Tagy, protože InDesign tuto možnost omezuje jen na znakové a odstavcové styly (zjistit situaci
u nových verzí InDesignu CC). Proto má smysl vytvořit vzor s již otagovaným rámečkem. Tím se vyhnete problémům při využití palety Tagy pro export do XML. Při exportu bude ukotvený text označen tagem <aside> a zařazen do místa, kde je kotva.
Budete-li používat export do XML, je výhodné pro převedení některých XML tagů
do HTML si napsat rutinu. Je takto možné získat velmi kvalitní e-knihu už z verze InDesign CS2.
V HTML:

<aside class="tip"><b>Připomeňte si:</b> Zopakujte si, co již víte o spojených
nádobách.</aside>

V CSS (vzhled použitý ve Fyzice):
.tip {position: absolute;
display: block;
right: 0; /* Obsah (rámeček s textem) se umístí vpravo. Hlavní text bude vždy
vlevo, protože kontejner s hlavním textem má pravý okraj právě 250 px. */
width: 240px;
height: auto; /* vytvoří výšku podle množství textu */
padding: 5px;
background-color: #feeeee; /* vytvoří růžové pozadí rámečku */
border: #ffaaaa 1px solid;} /* vytvoří růžový okraj rámečku */
.tip > b {white-space: nowrap;
display: block;
padding-top: .5em;
text-indent: 30px;}

Ikona na rozdíl od ostatních obrázků nesmí být pro export do HTML otagována, aby se k ní
nevytvářely tagy <img src="images/ikona.html">, které by byly v HTML kódu nadbytečné.
Její úloha je pouze prezentační, tj. nepatří do HTML struktury, ale do CSS:
V CSS (vzhled ikony použitý ve Fyzice):
.tip {background: url(images/iko-zam.png); /* cesta k ikoně */
background-size: 25px 25px;
background-repeat: no-repeat;
position: relative;
display: block;
margin: 7px 0 7px 0;
padding: 0 5px 7px 5px;
background-color: #feeeee;
border: #ffaaaa 1px solid;}

Zobrazování textu vycházející ze struktury
Tvořte univerzální sazbu pro tiskový i pro elektronický výstup. V InDesignu můžete také
připravit způsob zobrazení výstupu. Zobrazení není u učebnic o efektech, ale spíše o způsobech prezentace obsahu stran, která musí vycházet ze struktury.
Podle struktury učebnice můžeme mít například tyto požadavky na zobrazení:

1. Nadpisy v <h1>, <h2> a <h3> musí být vždy zobrazeny.
2. Příklady nebo pokusy v tagu <details> mohou být dodatečně zobrazeny přímo z textu.
3. Podmíněné zobrazení textu se aktivuje v menu učebnice, jinak zůstávají tyto prvky nedostupné nebo neaktivní:
• Prvky interaktivity objektů, protože rozptylují rychlé čtení.
• Poznámky pro učitele, protože v případě učitelské verze je potřeba mít také standardní
zobrazení. Navíc aby se tento požadavek mohl volně kombinovat s jinými požadavky
na zobrazení.
Objektové styly využijte také ke skrývání objektů. Tuto možnost si otestujte u ukotvených
rámečků, které jiným způsobem neskryjete.
Příklad stylu
Objektový styl aside-footnote pro poznámky pod čarou.
Pro poznámky pro učitele si vytvořte objektové styly. Při potřebě zobrazit nebo exportovat
pro tisk učebnici bez těchto poznámek zvolte postup: Paleta Objektové styly > vyberte styl >
Volby stylu > záložka Obtékání textu a ostatní > zatržítko Netištěný.
Pro ofsetový tisk je však nutný export učebnice i s poznámkami, protože dochází při separaci barev ke vzniku samostatného plátu s poznámkami. Ty jsou označeny tzv. přímou barvou,
která se tiskne samostatně.

Zobrazování textu – další možnosti v InDesignu
Pro způsoby zobrazování lze v InDesignu CC použít paletu „Conditional text (Podmíněný
text?)“.x46 Nepoužívejte tuto možnost, dokud nebude mít odpovídající podporu v exportních
filtrech.
Nevyužívejte v InDesignu nástroje Tlačítko k lacinému provazování textů. V HTML je tato
interaktivita podmíněna vznikem tagu <button>, jehož význam je spojený s podporou
JavaScriptu a se zpracováním formulářových dat. Místo toho používejte HTML tagy struktury, které lze rozšířit o sémantiku WAI-ARIA technologie.
Příklad
V HTML:
<section aria-hidden="true">skrytý text</section>

V CSS:
[aria-hidden=true] {visibility: hidden;}
x46

Použití v InDesignu je zřejmé z videa „How to Use Conditional Text in Adobe InDesign“ (délka 8 minut):
https://www.youtube.com/watch?v=W2pF8Q7Sn4U

43.

Vzorové stránky: Pro nové kapitoly vytvářejte v InDesignu nové vzorové stránky, které budou odvozeny od vzorové stránky – Žádná. Využívejte vzorové stránky připravené v šabloně.

Proč?
Pracovní postup je založený na sazbě, jejíž obsah musí být dobře dostupný. V případě textu zanořeného ve vzorové stránce to platí dvojnásob. To znamená, že budete vytvářet jen
vzorové strany odvozené od výchozí vzorové strany (VVZ), která je v každém dokumentu
pojmenovaná jako Žádná. VVZ Žádná obsahuje základní parametry stránky. Parametry lze
předdefinovat při vytvoření nového dokumentu Soubor > Nový > Dokument (CTRL + N).
V šabloně pro Indesign jsou pro VVZ Žádná předdefinovány tyto parametry:
1. velikost strany,
2. nastavení okrajů.
Záhlaví, zápatí, vodítka, případně rozmístění dalších objektů po ploše je nutné vytvořit až
ve vzorové stránce pro danou kapitolu.

Pro sazbu první kapitoly je v šabloně takto předdefinován vzor A, který naleznete v paletě
Stránky. Podle vzoru A vytvořte vzorové stránky pro další kapitoly, tj. pro další kapitolu
zvolíte nový vzor B, který bude odvozený od VVZ Žádná.
Při vytváření vzorových stránek pro další kapitoly budete muset pokaždé zkopírovat znovu
všechny opakující se objekty, např. rámeček se znakem pro číslo stránky. Proto si označte
všechny objekty ze vzorové stránky Úpravy > Vybrat vše (CTRL + A) a zkopírujte je na to
samé místo pomocí Úpravy > Vložit na stejné místo (ALT + SHIFT + CTRL + V). Pak už je
snadné v nových vzorových stránkách objekty upravit nebo nahradit jinými. Pokud jsou objekty vzoru ve vrstvách, zachovejte při kopírování toto umístění.
Pro vytvoření e-knihy jsou dva na sobě nezávislé postupy podle toho jaký exportní filtr použijete:
1. Export do EPUB umožňuje textovým rámečkům nastavovat epub:type sémantiku podle
struktury e-knihy, viz mapování rámečku s kapitolou na hodnotu chapter v ukázce níže.

2. Export do XML umožňuje textovým rámečkům nastavovat epub:type sémantiku
v panelu Struktura, viz doplnění rámečku s kapitolou na hodnotu chapter v ukázce níže.

V HTML:

<div id="kapitola1" epub:type="chapter">
<header>…</header>
…
<footer>…</footer>
</div>

44. Italic: Jak nastavit mapování kurzivy do HTML? Tato otázka musí nastat dříve, než je text
zformátován styly. Při mapování na tagy se zohledňuje sémantika textu:
1. <em> – zdůraznění slova, které obvykle odlišujeme kurzivou, je protiváhou k tagu
<strong>,
2. <var> – význam proměnná,
3. <dfn> – definice,
4. <cite> – citované dílo,
5. <q> – citovaný text,
6. <i> – vyznačení fixované na kurzívu, které se vztahuje:
• k taxonomickému označení,
• k upozornění na speciální terminologii (výrazy ve vědních oborech), přitom nelze pro
ně použít jiné tagy – <dfn>, <samp> apod.,
• k řeči a slouží k vyjádření slov zachycující náladu, myšlenky apod. (v CSS lze vázat na
změnu v intonaci hlasu)

Proč?
Toto použití je vhodné rozlišit při mapování. Pokud máte jen jeden sémanticky nerozlišený
styl „kurziva“, text je bez sémantického rozlišení a mapování by pak mělo odpovídat tagu
<i> (tj. mapování podle vzhledu). Většinou však kurzivní text sémantiku má a je dobré s ní
pracovat již ve stylech. Znakové styly v sazbě tak nebudou používány k rozlišování vzhledu,
ale významu.
Přibude spoustu stylů, které na výstupu vizuálně nerozlišíte, ale v pracovní šabloně je budete mít barevně odlišeny.

Znakovými styly si vyznačujte klíčová slova v dokumentu. Je užitečné citlivěji rozlišovat
význam použití znakových stylů. Pro HTML export lze kromě tagu rozlišovat styly podle
třídy – class. a pseudotřídy – lang.47
Příklad stylu
Odstavcový styl i-taxonomie.
Odstavcový styl cite-media.
Odstavcový styl i-lang-en.
Příklad
Pro kurzívu nepoužívejte jeden znakový styl, ale přidejte do šablony sémantické znakové
styly pro:
• botanické (latinské) názvy,
• citovaný text,
• názvy použité literatury,
• fyzikálních veličin či proměnných.
Bubo bubo
–latinský název pro výra velkého
Bubo bubo (TV pořad)
–cool soutěžní pořad s Bobem Kleplem
V HTML:
<dl>
<dt><i class="taxonomie">Bubo bubo</i></dt>
<dd>výr velký</dd>
<dt><cite class="media">Bubo bubo</cite> (TV pořad)</dt>
<dd><i lang="en">cool</i> soutěžní pořad s Bobem Kleplem</dd>
</dl>
V CSS:
dd::before {content: '– ' ;}
47

U slov vyznačených v kurzivě můžeme předpokládat, že neplní jen účel grafického rozbití fádního bloku
textu. Často právě kurzivou odlišujeme význam, a pokud pro ní HTML jazyk nezná tagy, tak použijeme tag
<i>, který plní sémantickou úlohu. K tagu <i> se tak připojují atributy, se kterými lze lépe řídit reprodukování
výstupů z HTML.↑

45. Bold: Jak nastavit mapování tučného řezu do HTML? Opět tato otázka musí být zodpovězena dříve, než je text zformátován styly.

Proč?
Stejně jako v bodu 44 vychází i tento požadavek z možnosti mapovat styly na tagy. Minimálně tak budeme potřebovat dva styly pro tag <strong> (silné zdůraznění) a pro tag <b>
(vyznačení fixované na tučný řez).
Psaní textu již v konečném řezu písma má své výhody u WYSIWYG editorů. Pokud řešíme
strukturu, musíme si umět představit dopad na vizuální přehlednost textu na výstupu. K vyznačování slov je vhodnější používat půltučný řez nebo jiné zvýraznění místo tučného
řezu, viz bod 9 – Otestujte si fonty.
Protože se při tvorbě e-knihy zpracovávají styly, které nemění formátování a označují jen
sémantiku textu, tak i přiřazení stylu strong nemusí být vždy spojeno s tučným řezem písma.
Příklad stylu
Odstavcový styl strong.

Níže je příklad popisky k obrázku z učebnice fyziky, ve kterém je text záměrně vizuálně
strohý. Znakové styly, které se v něm používají, slouží jen pro vyznačení jeho sémantiky.
V této popisce jsou všechny styly bez zvýraznění. Tučně je jen prefix definovaný přímo
v odstavcovém stylu popisky v InDesignu.
Příklad
Obr. 7: Nejmodernějším vybavením Českého hydrometeorologického ústavu je od roku
2000 superpočítač NEC SX-9 přezdívaný Saxana.
V HTML:
<figcaption datetime="2011-09-30T22:59:59Z">Nejmodernějším vybavením <dfn
title="ČHMÚ">Českého hydrometeorologického ústavu</dfn> je od roku 2000 <strong
cite="necsx-9.html">superpočítač NEC SX-9</strong> přezdívaný <em>Saxana</em>.</figcaption>

V CSS:

figcaption {font-weight: normal;}
figcaption > dfn, figcaption > strong, figcaption > em {font-weight: inherit;} /* Tagy „dfn“, „strong“ a „em“
z tagu „figcaption“. */
…
/* Použití vlastnosti „counter“ je v
uvádím pouze definování tučnosti pro
figcaption::before {content: "Obr.
font-weight: 700;}

dědí řez normal z nadřazeného prvku, tj.
ukázce u bodu 18 – Popisky k obrázkům. Níže
prefix popisky. */
" counter(section) " :";

46. In- line sazba: Každý prvek musí mít své místo v toku textu, v textových editorech je to
standard. V InDesignu ukotvěte veškerý text, který má plynout s hlavním textem.
Dejte přednost pevnému umístění obrázků na stránce pro tiskový výstup a pro HTML výstup určete místo umístění v panelu Struktura.

Proč?
V HTML kódu je vše řazeno za sebou. Proto všechny prvky musí mít svou pozici v kódu
v tzv. vnitřní struktuře, která je důležitá pro prohledávání dokumentu vyhledávači typu
Google nebo pro screen-readery a nakonec i pro přizpůsobování sazby konkrétnímu výstupu – v HTML mluvíme o tzv. responzivním designu.
U složité sazby s více obrázky není vždy praktické používat ukotvené rámečky. Obrázky
v sazbě lze umístit i volně, tj. bez ukotvení. Když obrázky neumístíte do toku textu, zůstanou nezávislé na posunech textu mezi stránkami. Jejich místo pak určete pomocí tagů
<img> nebo <object> v panelu Struktura. Pro export do XML se z panelu Struktura přenese
zvolený tag s atributem href, tzn. s cestou k obrázku. Tímto způsobem získáte nejen plnou
nezávislost na poloze obrázku, ale také skvělou možnost provázat HTML výstup s jakýmkoliv formátem obrázku, například s SVG.

47. Dělení slov: Snažte se vyhnout ručnímu dělení slov. Zabraňte v InDesignu dělení slovům,
které přetékají na další stránku.

Proč?
V InDesignu si lze upravovat slovníky dělení.48
V každé sazbě je nutné respektovat čitelnost textu na řádku, a proto držte velikost mezislovních mezer vždy takovou, aby nepůsobily větším dojmem než prázdné prostory mezi
řádky. V úzké sazbě (novinové sloupky) se lze mnohem obtížněji vyvarovat velkým mezislovním mezerám (řekám) než v sazbě běžného formátu knihy. Z důvodu vzniku řek tak některá typografická pravidla nemusí být dodržena (např. dělení minimálně pětiznakových
slov na 2 + 3 znaky). Při rozhodování , jak dělit, použijte vyhledávání slov ve slovníkové
části webu Ústavu pro jazyk český AVČR: http://prirucka.ujc.cas.cz/.

Příklad špatného dělení slov
Z jazykovědného pohledux48 jsou slova ve všech vyznačených místech rozdělitelná (zde zeleně), ale v sazbě některým dělením raději vyhněte.
• Dělením mohou vzniknout hanlivá slova: se-kunda, kni-hovna, tlu-močit (lze dělit
sekun-da, knihov-na, tlumo-čit).
• Dělení za hláskami „ou“, které nevyslovujeme jako dvouhlásku: pou-žít, pou-smát,
dou-čit (pro nevyslovení dvouhlásky „ou“ lze dělit „po-užít“, „po-usmát“, „do-učit“).
• Dělení v místě, kde vyslovujeme dvouhlásku „ou“:po-ukaz (kořen „ukaz“ se nesmí dělit, slovo je tak nerozdělitelné).
I když slovníky definující dělení slov nabízí sazeči komfort, nebudou nikdy zcela rizika, že
se slova budou dělit špatně.
Příklad
pro-udit/prou-dit, ser-val/se-rval, nar-val/na-rval
Obecně každé zde uvedené pravidlo může být porušeno, pokud by rozdělení řádku mělo
způsobovat problémy se správným reprodukování textu.
Špatný zlom:
Pro lepší plynulost textu na řádku by mělo mít nerozdělení odkazů v sazbě větší prioritu
než některé způsoby dělení slov (hypertextový odkaz se rozdělil do dvou řádků) http://
upol.cz/mob-tech-trendy/mobil-aktuality/pokusy-s-mobilem-vefyzice-d01-/pokusy.html.
Lepší zlom:
Pro lepší plynulost textu na řádku by mělo mít nerozdělení odkazů v sazbě větší prioritu než některé způsoby dělení slov (slovo priorita končí dvěma znaky na novém řádku)
http://upol.cz/mob-tech-trendy/mobil-aktuality/pokusy-s-mobilem-vefyzice-d01-/pokusy.html

Pro plynulost čtení tištěné knihy se zakazuje dělení slov přetékajících na další dvoustranu.
Pro e-knihu, která si ponechává formát tištěné e-knihy, je nepřípustné dělit slova navíc
i mezi stránkami dvoustran. Stránky jsou v HTML struktuře jako samostatné bloky, které je
nemožné sloučit v jeden celek, a rozdělené slovo přečte screen- reader jako dvě samostatná
slova.
V CSS:
:lang(cs) {hyphens: auto}
@hyphenate-resource {cs: url(cs.hy), url("cs.dic");}

nebo
:lang(cs) {hyphenate-resource: url("cs.hy"), url("cs.dic");}

Podpora dělení v prohlížečích pomocí vlastnosti hyphens je stále v „batolecím věku“
(25. 7. 2016), tudíž kód níže zatím není vždy plně funkční.xx49
48

https://helpx.adobe.com/cz/indesign/using/spell-checking-languagedictionaries.html#hyphenation_and_spelling_dictionaries ↑
V InDesignu CS2 bylo nutné doplňovat spoustu slov, aby se umravnil dělící algoritmus, který neuměl rozhodovat
o správném dělení na švech slov, které nemá ve slovníku, např. po-jmy (špatně poj-my), při-blí-že-ní (špatně přib-lí-žení)
x48

Mezi příručkami popisující pravidla dělení můžete nalézt u některých slov rozdíly. Ukázky v příkladu se opírají
o možnosti dělení, které jsou na stránkách Ústavu pro jazyk český AVČR: http://prirucka.ujc.cas.cz/.
xx49
Článek „Hyphens“ nabízí mimo jiné řešení pomocí JavaScriptu (autor: Sara Cope, 6. 5. 2015): https://csstricks.com/almanac/properties/h/hyphenate/

48. Šablona pro InDesign: Dělejte sazbu tak, aby ji mohl kdokoliv po vás převzít. Když vám kolega řekne, že se v tom ani „prase“ nevyzná, je něco špatně.

Proč?
Styly nelze používat jen napůl. Bude vás to stát spoustu sebekontroly, abyste formátování
vyřešili přes styly a bezděčně nesahali po lokálních úpravách bez promítnutí změn do stylu.
Je vždy lepší šablony o styly doplňovat na míru konkrétnímu textu v dokumentu Indesignu
s tím, že nakonec zjistíte, že nové formátování použijete i v dalších výskytech. Všechna dodatečná formátování, která nevycházejí ze stylu, nelze dále zpracovávat v CSS pro různá
zařízení.
Z tohoto důvodu nepoužívejte pro formátování v InDesignu nástroj Kapátko, ale formátujte
vždy přes styly. S nástrojem Kapátko se navíc stává, že ne vždy překopírujete vše z požadovaných vlastností. Ve verzi InDesign CS2 se to týkalo vlastnosti u objektů – natočení přechodu výplně.
Šablona pak může mít desítky znakových, desítky odstavcových, desítky objektových a desítky tabulkových stylů. Když se to sečte, můžete pracovat se stovkou stylů. Na to je potřeba mít systém v přiřazování stylů.

Systém pro třídění stylů
Jeden krok lze obecně doporučit. Očíslujte si styly, tak jak je chcete mít pod sebou v paletě
InDesignu. Ve vyšších verzích InDesignu lze styly seskupovat do skupin, ale číslo je
univerzální identifikace stylu napříč aplikacemi. Pro styly, které budete používat později pro
HTML tag <p> použijete v šabloně čísla v rozsahu např. 10 až 15. Pokud budete tvořit varianty stylu podle lokálního formátování, pak přidávejte k označování za číslo písmeno.
Příklady stylů
Odstavcový styl 0010-p-text-zakladni
Odstavcový styl 0010b-p-zakladni-mezPod
Odstavcový styl 0010c-p-xxx
Výsledný počet stylů záleží nejen na množství formátování, ale i na rozmanitosti HTML sémantiky textu. V úvodu zmíněná učebnice fyziky obsahovala v šabloně pro textový editor
11 znakových a 13 odstavcových stylů, které se importovaly do InDesignu.
Ale žádné formátování se nerodí hotové. K převážně sémanticky definovaným stylům pro
textový editor přibyly ještě další styly v InDesignu. Nově přidané styly definovaly vizuální
podobu sazby a doplnili tak dokument o 19 objektových stylů, které řešily umístění objektů
v ploše strany. Znakové a odstavcové styly bylo potřeba také rozšířit o některé změny ve
formátování textu, byť byly třeba jen jednou použité.xx98 Nakonec se číslo vyšplhalo na
23 znakových a 26 odstavcových stylů. V InDesignu bylo tedy potřeba nazvat a zároveň důsledně rozlišit 68 stylů. xx99
Promyslete si k přiřazování stylů systém, který vám zrychlí a zautomatizuje další práci.
Styly musí být pojmenovány tak, aby kdokoliv kdo s textem bude pracovat, měl jasno, kdy
použít konkrétní styl a kdy naopak ho nahradit jiným.
Například ve fyzice si nadefinujete styl, který ponese sémantiku tagu <dfn>, ale protože obsah tagu chcete zvýraznit i formátováním od zbytku odstavce, pracovní název stylu ve
MSWordu ponese název dfn-vzorce-naStred. Tímto popisným názvem si můžete pomoci
styl pro pozdější mapování stylů na tagy v InDesignu:
1. Označujte styly názvem tagu. Například název stylu s označením dfn použijete v HTML
pro tag <dfn>.xx99a
2. Tag <dfn> určuje sémantiku textu. Proto je potřeba myslet na to, že tento tag může být
formátován různě. V HTML ho ve výchozím nastavení prohlížeč formátuje jako řádkový
prvek.xx100 V textovém editoru a v InDesignu tak potřebujete pro převod do HTML doplnit k tagu informaci o formátování. V HTML lze nezávisle na použitém tagu lze text
označit třídami class či selektory id.
Příklad
Hydrostatický tlak určíme vztahem:
ph = h ⋅ ϱ ⋅ g.

Když si v InDesignu vytvoříte nový styl, který použijete na text se vzorcem zalomeným
na samostatném řádku znakem Enter, ale tento vzorec nemůže pro sémantiku v HTML
být označen jako odstavec <p>, protože je umístěn uvnitř věty. V InDesignu tento styl nazvete například dfn-vzorce-naStred. V HTML označíte tag třídou takto:
V HTML:
<p>Hydrostatický tlak určíme vztahem:<br />
<dfn class="vzorce-naStred">…</dfn>.</p>

Při unikátním výskytu tohoto stylu použijete id místo class:
<dfn id="vzorce-naStred">…</dfn>.xx101
V CSS:
Ve stylech změňte chování z řádkového prvku na blokový a nakonec přiřadíte formátování na střed jako v InDesignu:
.vzorce-naStred {display: block; text-align: center;} /* pro class */
#vzorce-naStred {display: block; text-align: center;} /* pro id */

3. Při použití stylu dfn-vzorce-naStred pro tag <dfn> se předpokládá, že se jedná o definici
vzorce hodného vysvětlení. Tedy každému výskytu kódu <dfn class="vzorcenaStred"> bude odpovídat nový, v textu vysvětlený, vzorec.
Pro opakování již dříve vysvětleného vzorce tak odpadá potřeba označovat ho tagem
<dfn>. V HTML pro něj použijte univerzální (nesémantický) řádkový tag <span>. V InDesignu by to znamenalo přidat nový znakový styl, což by vedlo k přílišnému nárůstu
stylů, a proto se tyto nadbytečné výskyty <dfn> odliší tagem <span> až po vytvoření
(X)HTML kódu z InDesignu.
Pro zachování formátování vzorce doplňte za tag <span> stejný název stylu pro třídu
class jako tomu je výše u tagu <dfn>:
<span class="vzorce-naStred"> …</span>

xx98

Jen pro některé lokální změny ve formátování je potřeba vytvářet styl. Až v CSS zjistíte, zda je styl k označení této
změny nadbytečný. HTML výstup sazby se většinou lépe zobrazuje bez použití těchto lokálních změn.
xx99

Zdaleka se nedefinovaly všechny možné varianty změn, např. stahování meziznakových mezer pro lepší zlom, ale i
díky tomuto kroku lehce ubylo množství stylem neoznačených změn ve formátování. Pro porovnání množství změn,
které jsme zanesli do sazby v InDesignu, jsme použili export do ePUB s fixním rozvržením. InDesign vyexportoval ze
dvou kapitol (sazba o 12 stranách) přes 300 stylů.
xx99a

V InDesignu lze styly seskupovat do skupin. V paletě se styly vytvořte pro styl „dfn-vzorce-naStred“ skupinu
„dfn“. Popis, jak organizovat styly do skupin, naleznete v článku „Wrangling Your Styles in InDesign“:
http://creativepro.com/wrangling-your-styles-in-indesign/
xx100
Řádkový prvek je obdobou znakového stylu, ale s využitím pro sémantiku textu. Měnit výchozí hodnoty
formátování lze pomocí CSS – display:in-line na display:block. Tím změníte jeho chování v HTML z
řádkového prvku na blokový prvek. Pak se bude chovat jako samostatný odstavec.
xx101
…ze kterých pak vznikala v CSS kaskáda stylů. Názvy stylů vycházely ze sémantického základu (název tagu +
třída nebo id) a při mapování stylů na tagy bylo nutné rozhodnout, zda se místní formátování bude řídit podle definice
tagu nebo specifikovat třídou, tj. selektorem class, či id. Tímto vzniklo čisté HTML, ve kterém se musely upravit
špatně umístěné tagy, viz bod 12 – Šablona pro textové editory (zanořování tagů). Styly k tagům a ke třídám byly v CSS
již dříve připravené, ale pro „id“ bude se musela definice pro formátování doplnit.

49. Tvorba stylů s rozlišováním třídy: Rozlišujte sémantiku tagu a třídy class. Zapsat třídu lze
v InDesignu dvojím způsobem:
• v paletě Struktura pro export e-knihy přes XML,
• v nastavení stylu pro export e-knihy přes EPUB či HTML.
Proč?
Chcete-li rozlišit stejný výraz podle významu a důležitosti informací, které s přilehlým textem jako celek poskytuje, potřebujete pro něj více než jeden styl v šabloně. Obvykle se setkáte s rozlišováním výrazu pomocí změny HTML třídy (ne HTML tagu!) v názvu stylu, ale
následující příklad nabízí opačný přístup. Pokud lze najít pro použití výrazu v HTML dva
odlišné tagy, definujte si nový znakový styl se stejnou HTML třídou, ale odlišný tagem.

Použití v pracovním postupu:
Při exportu z InDesignu CC do HTML (EPUB formátu) může být navíc k otagovanému textu přiřazena tzv. HTML třída. Tuto třídu můžete přidat ke každému HTML tagu pod jakýmkoliv názvem. Používejte znaky bez diakritiky, například lze takto definovat třídu velicina. HTML třída rozšiřuje mapování stylů na HTML tagy o možnost, jak přiřadit vzhled
k HTML dokumentu z CSS šablony, a to nezávisle na struktuře HTML tagů.
Příklad stylu
Znakový styl var-velicina.
Například v textovém editoru použijete znakový styl var-velicina k tomu, že si tak označíte
veličiny. Ve stylu pro HTML výstup si z InDesign CC přiřadte tag var spolu s třídou velicina. Výsledkem bude tento kód: <var class="velicina">. V případě, že veličinu máte ve
více stylech, je vždy potřeba z názvu stylu vyčíst název tagu a název třídy.
Ve starších verzích InDesignu lze ke stylu přiřadit třídu v panelu Struktura. Pro tento způsob
tvorby e-knihy použijte postup – export do XML. V ukázce níže vidíte v panelu Struktura
definovaný atribut class s hodnotou velicina, který vložíte po označení tagu ve Struktuře
z kontextové nabídky položkou Nový atribut.

U novějších verzí (od InDesign CC) lze při využití exportu do EPUB a HTML definovat třídu v nastavení stylu v záložce Exportovat tagy. Pro export e-knihy přes XML se následující
nastavení nepoužije.

Některé z vyznačených veličin by měli mít také tag <dfn>, a proto je potřeba odlišit jiným
stylem. Protože oba znakové styly budou mít jednu třídu, lze společné formátování v CSS
napsat jen jednou. Oba znakové styly budou v šablonách v kurzívě. Znakové styly s názvem
dfn-… lze využít při tvorbě rejstříku pojmů.
Příklad stylů
Znakový styl dfn-velicina použijte pro veličinu, jejíž popis ji bezprostředně následuje.
Znakový styl var-velicina použijte pro všechny ostatní výskyty veličiny.
Protože se text dolaďuje až v InDesignu, tak v tomto případě zkontrolujte přiřazení obou stylů
k textu před dokončením podle aktuálního kontextu.
Níže je definice veličiny R. Zde dejte přednost stylu dfn-velicina (tagu <dfn>) před stylem
var-velicina (tagem <var>). Úpravou v HTML je možné oba tagy do sebe zanořit
„<dfn><var>R</var></dfn>“. Pro častý převod sazby z InDesignu by tato úprava byla
komplikací a při výskytu <dfn> s bezprostředně následující definicí není nezbytné tag <var>
uvádět.
Příklad
„R označuje fyzikální veličinu elektrický odpor…“
…
„Hodnota R…“
Předpokládejme, že veličina R se objeví v textu vícekrát. Za prvním výskytem se objeví definice veličiny stejně jako zde v příkladu, a proto má toto místo v textu větší důležitost než
ostatní výskyty. Tomuto výskytu přiřazujte při exportu do e-knihy tag <dfn>. Pokud si pro tyto
účely vyznačíte veličinu „R“ stylem (zde dfn-velicina), budete moci z takto označených
výskytů vytvářet rejstřík pojmů. Tyto styly označené dfn-xxx by měly tvořit hlavní křížové
odkazy odkazující na odpovídající stranu (kotvu), které v rejstříku vyznačujte tučným řezem.
Pokud k dalším výskytům veličiny není připojen text takového charakteru, abyste „R“ označovali tag <dfn>, přiřazujte jim při exportu do e-knihy tag <var>. Pokud si pro tyto účely vy-

značíte veličinu stylem (zde var-velicina), budete moci takto označené výskyty použít
v rejstříku a příslušné strany (odkazy na kotvy) vyznačit normálním řezem.
odpor 11, 17, 20
V HTML:
<!-- Definice veličiny „R“. -->
<p><dfn id="r-def" class="velicina">R</dfn> označuje fyzikální veličinu elektrický odpor…
</p>
…
<!-- Další výskyt výše popsané veličiny, která potřebuje propojit s definicí. -->
<p>Hodnota <a href="#r-def"><var class="velicina">R</var>…
</p>

V CSS:

.velicina {font-style: italic; /* Veličinu vyznačte kurzívou jako proměnnou. */
color: green;}

50. Aktualizace textu pro InDesign: Text, který je formátovaný styly, nekopírujte přes
schránku Clipboard systému Windows! Využijte k překopírování textu do InDesignu příkazu Import.
Proč?
Při kopírování textu přes schránku příkazem Kopírovat (CTRL + C) jste závislí na nastavení
programu InDesign v okně Předvolby (menu Úpravy > položka Předvolby > záložka Text).
Pokud zvolíte políčko Pouze text, přijdete o styly.
Použitím importních filtrů v InDesignu se styly nejen zachovají, ale máte možnost zkontrolovat, zda importovanému stylu odpovídá správný styl v InDesignu. Zároveň se můžete
spolehnout na stálý pracovní postup např. tvorbě uvozovek.
Některé pracovní postupy vyžadují úpravy textu výhradně přes Import textového dokumentu
s tím, že se využije možnost aktualizace textu přes paletu Vazby. Tento způsob aktualizace je
možný jen tehdy, pokud se zachovají i všechny změny, které bylo zapracované po Importu
do InDesignu. Mrkněte na následující odkaz se seznamem videí, ve kterých jsou ukázky aktualizací přes doplněk InDesignu s názvem WordsEdit.
xx102

https://www.video2brain.com/de/tutorial/word-datei-in-indesign-importieren-mit-wordsflow

51. Živé texty v sazbě: Používejte v textových editorech znakové styly pro odkazy na stránky,
obrázky, tabulky apod.
Proč?
Před reprodukováním textového obsahu (tj. před zobrazením na displeji, tiskovým výstupem) je potřeba dosadit za proměnnou správný údaj. Pak má význam v InDesignu přidávat
do textu metaznaky, které dopočítají číslo kapitoly, číslo strany či obrázku. Při této práci pomohou znakové styly, kterými autor textu či redaktor označí text v textovém editoru.
xx103

Textová proměnná je položka, kterou vložíte do dokumentu, a která se mění podle kontextu. Například
proměnná Číslo poslední stránky zobrazí číslo poslední stránky dokumentu. Pokud přidáte nebo odeberete
stránky, bude proměnná příslušně aktualizována, více viz https://helpx.adobe.com/cz/indesign/using/textvariables.html

52. Typografické úchylnosti: Vizuální hříčky se znaky jsou speciální oblastí v grafickém zpracování knihy. Označte znaky stylem, nazvaným např. Typografie, definujte v něm font, který
má být použit a přiložte screenshot textu. Pokud použití znaků neodpovídá sémantice Uni-

code tabulky, musí se pro výstup do HTML text převést do křivek. Nezapomínejte však, že
musíte dát přednost možnostem náhrad glyfů v OpenType před zkřivkováním znaků- glyfů.
Proč?
Hříčky se záměnou písmene přispívají k tvorbě originálního výrazu knihy. Jsou obvyklé pro
obálku či úvodní strany knihy (patitul, titulní strana, vstupní strany kapitol…), ale mohou se
vyskytnout i v textu. V těchto případech je důležité zachovat vzhled znaků převedením do
křivek v InDesignu, příp. v Illustrátoru nebo v jiném vektorovém programu. Dále je nutné
rozhodnout o alternativním textu k tomuto textu, protože ten již nebude pro vyhledávače
a screen-readery čitelný. Pro tvorbu HTML by autor či redaktor měl dodat alternativní popisek, jako je tomu obvyklé u obrázku s tím, že tento popisek bude reprodukován jen při
speciálních výstupech z HTML, při běžném zobrazení bude skrytý. Tento popisek se
v HTML vkládá do globálního atributu alt k tagu <image> nebo <object>. Pokud obrázek
má speciální funkci, může být užitečné připojit k tagu WAI-ARIA atribut role.
Příklad
Záhlaví na stránce:
TYPOGЯAFIE
<span epub:type="pagebreak" id="strana7">7</span><!--Začátek strany 7-->
<header><object src="vektory.svg" alt="kapitola Typografie" role="sectionhead" />
</header>
…

53. Navigace pro e- knihu: Obohaťte navigaci o prvky, které známe z běžné knihy. Ke členění
knihy na tradiční úseky (titulní strana, předmluva, kapitola apod.) používejte především objektové styly. Usnadníte si tím práci při exportu z InDesignu.

Proč?
Formát EPUB používá atributy, které jsou usnadňují pohyb v dokumentu. Přeskakovat (listovat) na místa v dokumentu se tak stává snadnější pro spoustu čtenářů. Protože je v e-knize
takto potřeba rozlišit obvykle rozsáhlé bloky textu, vkládejte tyto větší části do samostatných textových rámečků a označujte tyto rámečky objektovými styly.
EPUB formát nabízí rozšířenou sémantiku HTML jazyka pomocí vlastnosti epub:type a je
nutné zajistit, aby se uvedené názvy stylů objevily jako hodnoty, tj. v ASCII uvozovkách.
Tyto hodnoty vychází ze seznamu EPUB slovníku. Hodnoty ve vlastnosti epub:type jsou
funkčně ekvivalentní s hodnotami ve vlastnosti role, která je vysvětlena na příkladech
u předešlých bodů v HTML.
Přiřazení epub:type v InDesignu
Přiřazení epub:type je od verze InDesignu CC10.0 řešeno v nastavení objektu.xx47

Protože označení epub:type obvykle nesouvisí s formátováním rámečku, přiřazuje se
vlastnost přímo k danému objektu. U textových rámečků, kdy například text teče v rámečcích mezi stránkami, je možné přiřadit jen jednu hodnotu pro epub:type pro všechny takto
propojené rámečky. Pracujte také s panelem Struktura, kde je možné vkládat k objektům

další atributy. Celý pracovní postup lze zrychlit pomocí vzorů šablon, viz bod 39 – Tvořte
vzory.
Příklady hodnot epub:type
Platnost seznamu je k 26. 4. 2016xx44
Části knihy: cover, frontmatter, bodymatter, backmatter.
Oddíly: volume, part, chapter, division.
Oddíly (v bodymatter): abstract (? draft), foreword, preface, prologue, introduction,
preamble, conclusion, epilogue, afterword, epigraph.
Navigace: toc, toc-brief (? draft), landmarks, loa, loi, lot, lov.
Reference: appendix, colophon, credits (? draft), keywords (? draft).
Indexy: index, index-headnotes, index-legend, index-group, index-entry-list, index-entry,
index-term, index-editor-note, index-locator, index-locator-list, index-locator-range, index-xref-preferred, index-xref-related, index-term-category, index-term-categories.
Slovníky: glossary, glossterm, glossdef.
Literatura (citace): bibliography, biblioentry.
Doplňkový obsah: case-study (? draft), notice, pullquote (? draft), tip.
Nadpisy: halftitle, fulltitle, covertitle, title, subtitle, label (? draft), ordinal (? draft),
bridgehead.
Vzdělávací obsah: learning-objective, learning-outcome (? draft), learning-resource,
learning-standard (? draft)…
Testy, …: answer (? draft), assessment, feedback (? draft), fill-in-the-blank-problem
(? draft), general-problem (? draft), qna, match-problem (? draft), multiple-choiceproblem (? draft), practice (? draft), question (? draft), true-false-problem (? draft).
Komiks: panel, panel-group, balloon, text-area, sound-area.
Poznámky a anotace: footnote, endnote, footnotes, endnotes.
Reference: biblioref (? draft), glossref (? draft), noteref, backlink (? draft).
Text: credit (? draft), keyword, topic-sentence, concluding-sentence.
Stránkování: pagebreak, page-list.
Tabulky: table, table-row, table-cell.
Seznamy: list, list-item.
Obrázky: figure.
Příklad stylů
1.Znakový styl a-noteref – použijte pro odkazy na poznámku.
2.Objektový styl aside-footnote – použijte pro poznámky pod čarou.
3.Objektový styl aside-pullquote a aside-tip – použijte pro marginálie.
4.Znakový styl a-glossref – použijte pro odkazy na hesla ve výkladovém slovníku.
5.Objektový styl section-bibliography – použijte pro seznam literatury.
6.Znakový styl a-biblioref – použijte pro aktivní odkazy vedoucí na seznam literatury,
tj. k danému elektronickému či tištěnému bibliografickému záznamu.
Formátování textu poznámek může být stejné jako například u textu v okraji (marginálie),
přesto ho odlište dvěma styly, jejichž názvy se pak převedou na hodnoty vlastnosti
epub:type="". Proč se nepřevedou na tagy (viz bod 48 – Šablona pro InDesign)? V HTML neexistuje zatím žádný speciální tag označující poznámku.
1. Doplňování v tzv. Cloze testu
viz http://www.idpf.org/epub/profiles/edu/structure/#h.63d75vmub18j
V HTML:
<div epub:type="fill-in-the-blank-problem">
<div epub:type="question">Zikmund Lucemburský vládnul v _____ století.</div>
</div>
<div epub:type="fill-in-the-blank-problem">
<div epub:type="question">
Kryštof Kolumbus objevil Ameriku v roce _____.</div>

2. Poznámky v EPUB:
V HTML:
<p>…<a epub:type="noteref" href="#n1">1</a>…</p>
…
<aside epub:type="footnote" id="n1">
…
</aside> /* Obsah tagu „aside“ je umístěný mimo hlavní text na okraj strany
v Indesignu. Pro sazbu v InDesignu použijte ukotvené rámečky s objektovým
stylem „aside-footnote“, pro převod do HTML označit rámeček tagem „aside“ a dodatečně v HTML přiřaďte hodnotu „footnote“.*/

V CSS:
*[noteref] {color: #333;}

3. a) Odkaz na slovník (EPUB):
V HTML:
<p>Osvětlení z <a epub:type="glossref" href="glossary.html#led">LED</a> … </p>

b) Slovník v EPUB:
<dl epub:type="glossary"><dt id="led">LED</dt>…</dl>

V CSS:
*[glossref] {background-color: #e7f0ff;}

4. a) Seznam bibliografie (EPUB)
Blok s odkazy na literaturu označte objektovým stylem section-bibliography. V případě,
že oddíl nemá žádný nadpis či záhlaví, vyberte pro screen- readery vhodný název pro tento oddíl a doplňte jej do tagu <section> jako hodnotu k vlastnosti aria-label.
Pro seznam literatury o dvou a více položkách použijte tagy <ol>, nebo <ul>. Každá
položka seznamu musí být označena tagem <li> a navíc doplněná o zápis –
epub:type="biblioentry".
b) Odkaz na literaturu v textu (EPUB)
Všechny odkazy v textu označujte znakovým stylem a-biblioref, na bibliografických
zdrojů musí být identifikována pomocí <biblioref>.
V HTML:

<p>… příklad použitý na lidech(<a epub:type="biblioref" href="#x31">Novák,
2009</a>).</p>

…
<!-- Bibliografie (v tištěné knize na konci) -->
<section epub:type="bibliography">
<h1>Odkazy na literaturu</h1>
<ol>
<li epub:type="biblioentry" id="x33">Novák …</li>
<li epub:type="biblioentry">Nováková …</li>
</ol>
</section>

5. Navigace (EPUB):
Pro lepší orientaci v e-knize lze pevně vymezit strany nezávisle na zobrazení. Pokud se
bude e kniha skládat z kapitol, při nastavení exportu do EPUB je rozdělte do samostatných HTML souborů. V nastavení exportu si určete podmínku pro rozdělení – tou
může být objektový styl nebo nadpis kapitoly. Pro daný HTML soubor lze vytvořit
navigaci pomocí vlastnosti epub:type="page-list".xx45 Vycházejte z tištěné verze knihy.
Tuto vlastnost doplňte až po exportu do EPUB, příp. vyzkoušejte skripty od fy. Rorohiko.xx46
Kromě běžných navigačních prvků, např. kotva id="strana7", lze do e-knihy doplnit
vlastnost epub:type="pagebreak", která definuje stránkování odpovídající tištěné verzi
knihy. Vlastnost pro vymezení stran doplňujte až po exportu do EPUB, tzn. v InDesignu
stylem nic neoznačujte.

Příklady
E-kniha obsahuje „Kapitolu 1“ (id „k1“), včetně podkapitoly 1.1 (id „k1-1“) a podkapitoly 1.2 (id „k1-2“). Každá kapitola je uložena jako samostatný celek v jednom HTML
souboru „k1.html“, jejíž kód by měl vypadat podobně jako tento:
V HTML:
<body aria-labelledby="k1">
…<h1 id="k1">…</h1>…
<section … aria-labelledby="k1-1"><h2 id="k1-1">…</h2>…</section>
<!-- Následuje strana 7. „Pagebreak“ není zde u tagu „hr“, ale u následujícího
tagu „section“, který ohraničuje vše, co se vztahuje ke straně 7. -->
<hr />
<section tabindex="0" aria-label="podkapitola 1.2" aria-labelledby="k1-2">
<span epub:type="pagebreak" id="strana7">7</span><!--Začátek strany 7-->
<h2 id="k1-2">Spojené nádoby</h2>
…
</section>
<hr />
</body>

Tag <hr> je zde použitý jako prvek oddělující kapitoly a podkapitoly. Stejně lze tímto
tagem jiné celky, např. strany uvnitř kapitoly.
V CSS:
[pagebreak] {display: none;} /* Hodnota „none“ může být v CSS podle typu zobrazení změněna např. na „block“. Viditelnost čísel stránek má svůj význam při
práci s učebnicí. */

Máte-li uloženy v kapitolách kotvy pomocí id="xxx", pak se dejte do tvorby obsahu. Do
souboru „toc.html“ uložte obsah, který je strukturou stejný jako v tištěné knize, a vytvořte v něm odkaz na Kapitolu 1 <a href="#k1.html"> a odkazy na podkapitoly
<a href="#xxx">, které vedou k místům s kotvami z předešlé ukázky kódu:
V HTML:
<nav epub:type="toc" id="toc">
<ol><li><a href="k1.html">Kapitola 1</a>
<ol>
<li><a href="#k1-1">Podkapitola 1.1</a>
…
</li>
<li><a href="#k1-2">Podkapitola 1.2</a>
<nav epub:type="page-list"> <!-- Seznam stran v podkapitole 1.2. -->
<ul><li><a href="k1.html#strana7">7</a></li>…</ul>
</nav>
</li>
</ol>
</li></ol>
</nav>

6. Navigace – landmarks (EPUB3):
Tagy cover, title-page, frontmatter, bodymatter, backmatter, toc, loi (list of
illustrations), lot (list of tables), preface, bibliography, index, glossary, acknowledgements použijte z palety Tagy pro textové rámečky při tvorbě kořenové struktury.
Navigace pomocí landmarks je šitá na míru práce s e-knihou. Základem je obyčejný obsah z tištěné verze knihy. Ten je obohacený o orientační body, tzv. landmarky. Tyto body
vyznačují sémantiku položek obsahu knihy. Tím se zjednodušuje přístup k určitým
typům informací, aniž by je čtenář musel hledat v rozsáhlém obsahu. Například může poskytovat rychlý přesun do rejstříku či slovníku pojmů.
Může také nabízet něco navíc – přesun do seznamu s obrazovým materiálem – loi (list
of ilustrations). Z tohoto seznamu se kniha odkazuje na všechna schémata, grafy, fotografie, ilustrace (obrázky s popiskou), ale nepoužívejte ho pro ikony a různé grafiky jen
vyplňující plochu stran.

Landmarky pro navigaci v e-knihách jsou tyto:
• cover
• title-page
• frontmatter
• bodymatter
• backmatter
• toc
• loi (list of illustrations)
• lot (list of tables)
• preface
• bibliography
• index
• glossary
• acknowledgements
V HTML:
<nav epub:type="landmarks">
<h2 id="nav">Navigace</h2>
<ol>
<li><a epub:type="toc" href="#toc">Obsah</a></li>
<li><a epub:type="loi" href="front.html#loi">Seznam obrázků</a></li>
<li><a epub:type="lot" href="front.html#lot">Seznam tabulek</a></li>
<li><a epub:type="bodymatter" href="k1.html#c01">Kapitoly s učivem</a></li>
<li><a epub:type="glossary" href="gloss.html#gloss">Slovník</a></li>
<li><a epub:type="bibliography" href="app.html#biblio">Seznam zdrojů</a></li>
<li><a epub:type="index" href="index.html#index">Poznámkový rejstřík</a></li>
</ol>
</nav>

Podpora v prohlížečích
I když landmarky nejsou vždy v prohížečích podporovány, doporučuje se už teď jimi doplnit
e-knihu. Z doporučení Google Play lze vyčíst, že k usnadnění čtení je nutné používat označení bodymatter pro blok s textem, kde začíná samotný obsah (tj. po úvodních informacích,
například titulní stránce nebo stránce s údaji o autorských právech).xx48
xx103

Popis použití: http://www.idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs.html#attrdef-epub-type.
Seznam a popis názvů hodnot pro vlastnost epub:type http://www.idpf.org/epub/vocab/structure/.
xx45
Použití vlastnosti epub:type="pagebreak" pro vymezení stran http://epubsecrets.com/page-list-all-thecool-ebook-developers-are-doing-it.php.
xx46
Popis dvou skriptů pro vymezení stran v EPUB3 http://www.bradytypesetting.com/rorohikoscripts
xx47
Použití vlastnosti epub:type při exportu do EPUB3 v Indesignu CC10.0 http://epubsecrets.com/trojanepubtype.php.
xx48
V nápovědě pro Google e-knihy naleznete krátkou zmínku o použití prvku landmarks, viz článek
„Soubory EPUB“ v části „Optimalizace ukázky ve formátu EPUB“:
https://support.google.com/books/partner/answer/3316879?hl=cs#sample.
xx44

54. Korekce textu pro úpravu vzhledu: I když napsat stejně vyslovované slovo můžete více způsoby, protože to pravidla dovolují, jejich zápis sjednoťte. Při rozhodování, jaký způsob
zvolíte, se řiďte požadavky na responzivní reprodukování v e-knize. Přestože jde často jen
o drobnou záměnu znaků, rozlišujte význam znaků podle standardu Unicode.

Proč?
V InDesignu se sazeči se snaží dodatečně vkládat do textu nesprávné znaky, protože sazbu
podřizují momentálnímu rozvržení textu na stránce.
Mezi nejčastější patří tyto nešvary:

•
•
•
•
•
•

měkký ENTER pro přelomení řádku při zarovnání textu do bloku,
spojovník v místě dělení řádku,
spojovník místo pomlčky,
pomlčka místo spojovníku,
em a en mezery v odstavcovém textu pro korekci mezislovních mezer,
ENTER a měkký ENTER pro prázdné řádky.

Neřešte tvar zápisu textu podle jeho vzhledu na řádku! Sjednoťte zápis v celé učebnici, aby
bylo možné provádět různé výstupy v e-knize.
1. Zobrazení stránky: Na výstupu s použitím responzivního rozvržení stránek bude celý
text vypadat jinak. Lépe se vám bude zpracovávat sazba na výstupu.
2. Vyhledávání textu: Jeden způsob zápisu textu s ohledem na Unicode přináší kvalitnější
výsledky.
3. Reprodukování hlasem: I když je reprodukování hlasem způsobem text-to-speech s pomocí výslovnosti SML pořád v plenkách, přesto rozlišování znaků podle standardu Unicode přinese jednoznačnost v reprodukování významu znaků a slov.

Jak upravit sazbu pro různé výstupy?
Problém s čitelností nemá řešit pravopis, ale formátování styly (CSS) a HTML. V HTML
se nabízí použít řádkových (in-line) tagů a označit těmito tagy zápis. Na to navazují CSS
možnosti zpracování – od formátování oddělení začátku a konce zápisu generovaným znakem50 např. dvěma uvozovkami či buletkami jako u seznamu, nebo vyznačením odlišným
řezem např. kurzivou.
Vrátíme-li se k potřebě vytvářet sazbu rozdílnou pro koncová zařízení podle velikosti displeje, tak problém s nabouráváním jednotnosti zápisu je zde ještě více markantní. V responzivním designu dochází na malých displejích k přelámání textů do kratších řádků
a u výčtu městských částí pak k přeuspořádání pod sebe. Použití pomlčky v tomto případě
zcela ztrácí význam a navíc může vypadat i nepěkně; například takto:
Olomouc-Slavonín
Olomouc – Svatý Kopečekx50
Náhrada spojovníku pomlčkou navíc popírá i sémantický rozdíl mezi oběma znaky. Zcela
logické je tedy alternativu s pomlčkou vůbec nepoužívat. Proto používejte spojovník
Příklad
Olomouc-Slavonín – popis...
Olomouc-Svatý Kopeček – popis...
V HTML:
<dl> /* seznam městských částí s popisem */
<dt>Olomouc-Slavonín</dt><dd>popis...</dd>
<dt>Olomouc-Svatý Kopeček</dt><dd>popis...</dd>
</dl>
x50

Aby to nebylo tak jednoduché, tak Markéta Pravdová , spoluautorka normy ČSN 01 6910 (2014), připouští třetí
variantu zápisu „spojovník s mezerami“ v článku „(Nejen) o korespondenci v korespondenci jazykové poradny“ (Naše
řeč 89, 2006, č. 5, s. 225–233; elektronicky http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7913#_ftnref7). Cituji z článku:
„S ohledem na pravopisná a typografická pravidla bychom tedy mohli uvažovat o třech možnostech, jak daný typ
spojení napsat: a) …, b) ponechat spojovník, aby jím zůstala signalizována jistá významově těsná jednota, ale
mezerovat, abychom se oněm „podivným uskupením“ vyhnuli (Praha 10 - Zahradní Město), nebo c) …“. Tato
nejednoznačnost v zápisu bohužel pokračuje i ve výše uvedené normě, a proto by bylo potřeba tyto pravidla znovu
revidovat a výrazněji přizpůsobit potřebě jednotnosti pro elektronický výstup.
50

Generovaný znak se nepíše do sazby. Je to znak automaticky vytvořený použitím stylu, tzn. přiřazením jiného stylu tento znak zmizne.↑

1 bod k použití stylů v učebnicích:
55. Přizpůsobitelnost učebního materiálu: Využijte strukturu HTML tagů k výběru zobrazení
pro žáky se specifickými potřebami. Protože struktura HTML vzniká na základě obsahové
struktury v učebnice, myslete už při tvorbě textu na tuto větu: „Třiďte učební text a označujte ho sémanticky nazvanými styly.“xx104

Proč?
Učební materiály mohou být přizpůsobeny vzdělávacím potřebám
z hlediska obsahu, formy a časové dostupnosti. Pro reprodukování
může být tedy obsah učebnice pokaždé jiný, a to v závislosti na
použitém CSS. U e-knih ve formátu EPUB 3.1 (návrh specifikace
z 06. září 2016)xxa104 zcela vážně brán požadavek na zpřístupnění
alternativních stylů vytvořených autorem HTML (CSS).
Možnost výběru z alternativních stylů připravené autorem HTML
je ve čtečce Bookari RS form Mantano. Podpora alternativních
stylů je již dlouho očekávaná funkce. To potvrzuje i skutečnost, že
se u čteček objevila již před finální verzí specifikace viz
screenshot nabídky ve zmíněné čtečce.
Styly v CSS mohou upravovat zobrazení pro specifickou část
uživatelů. Na screenshotu nad zvýrazněnou nabídkou je patrný řádek textu, který vybraná slova barevně člení na slabiky. V nabídce
je pak výběr ze stylů pro dyslektiky.
Příklad stylů
Znakové styly mark a mark-i.
Příklad
Zadání úkolu:
Je dána přímka a a body A a B, které leží na přímce a. Sestroj kružnici k se středem
S s takovým poloměrem r, aby protínala oba body A i B.
Zadání úkolu s vyznačením pro dislektiky:
Je dána přímka a a body A a B, které leží na přímce a. Sestroj kružnici k se středem
S s takovým poloměrem r, aby protínala oba body A i B.
V HTML:

<html … >
<head>
…
<link
rel="alternate stylesheet"
href="syllable.css"
class="syllable"
title="Syllable Color" />
<link
rel="stylesheet"
href="standard.css"
class="standard"
title="None Dyslexic: Standard" />
</head>
<body><p>Je dána přímka < mark >< i >a</ i ></ mark > a body < mark >A</ mark >
a < mark >B</ mark >, které leží na přímce < mark >< i >a</ i ></ mark >. Sestroj
kružnici < mark >< i >k</ i ></ mark > se středem < mark >S</ mark > s takovým poloměrem

< mark >< i >r</ i ></ mark >, aby protínala oba body mark >A</ mark >
i < mark >B</ mark >.</p></body>

V CSS (syllable.css):
mark {color: green;} /* Slabika bude podtržena zeleně. */

V CSS (standard.css):
mark {color: inherit;}

/* Slabika nebude podtržena. */

Responzivita v reprodukování učebnice
Pro reprodukováni na různých velikostech displejů se budete potýkat s finálními úpravami
struktury. Při této práci je potřeba dořešit jiné členění. Všechny objekty v ukázce níže lze
ukotvit k hlavnímu textu a přiřadit jim tagy. Umístění objektů se pak projeví v panelu Struktura. Tento pracovní postup lze provádět již od verze InDesign CS2.

Příklad
1. u složitě strukturovaného textu (tabulková data)
N1

N2

U1 (V)

U2 (V)

300
600
12
24,6
2. či hůře zalomitelného učebního textu (např. matematické vzorce).
Příklad 1: I 

Q 300

A  0,5A
t
600

Pokud se rozhodnete tvořit učebnice pro malé displeje, tak zároveň přemýšlejte, jak by šlo
takto upravené učivo využít k zobrazení pro žáky se specifickými potřebami. Výsledkem
by byl pouze jiný výstup z učebnice pro jejich počítač, tablet či mobil.
V principu lze vybrat pro zobrazení jen část textu, přiřadit ji styl a ostatní prvky skrýt.
Učebnice by pak měla být přístupná pro děti, žáky a studenty:

•
•
•
•

s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením,
závažnými vývojovými poruchami učení,
závažnými vývojovými poruchami chování,
souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Příklad
• Rozložení do třech sloupců:
Napětí 1
Napětí 2
Napětí 3
4,5 V
9V
12 V
V příkladu jsou v prvním řádku tabulky umístěny buňky, které tvoří záhlaví pro sloupce.
Tím je jednoduše definován způsob provázání záhlaví uložené v tagu <th> s ostatními buňkami, které mají tag <td>.
Responzivita je ve volnosti definovat směr rozložení buněk. V CSS definujte pomocí
vlastnosti „flex-direction“ směr rozložení – zda bude na výstupu záhlaví zobrazené
s ostatními buňkami po sloupcích nebo po řádcích. Výchozí směr v příkladu je podle řazení
v HTML kódu a tedy se tabulka zobrazuje ve třech sloupcích. Zúžením okna prohlížeče získáte zobrazení pro mobilní zařízení, tj. na dva sloupce.xxb104
• Rozložení do dvou sloupců:
Napětí 1
4,5 V
Napětí 2
9V
Napětí 2
12 V
V HTML:

<table>
<thead>
<tr>
<th scope="col">Napětí 1</th>
<th scope="col">Napětí 2</th>
<th scope="col">Napětí 3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4,5 V</td>
<td>9 V</td>
<td>12 V</td>
</tr>
</tbody>
</table>

V CSS:
tr {border: 1px solid #c3c3c3;
@media screen and (max-width: 400px){
table {display: flex;
flex-direction: row;}

tr {display: flex;

flex-direction: column;}

}

Pokud jsou však tabulky více strukturované a obsahují záhlaví i uprostřed tabulky, nelze je
pomocí CSS uvedeného výše přeskládat.
V HTML kódu jsou buňky tabulky <td> a <td> řazené do řádků <tr> a stejně po řádcích je
screen-reader bohužel i přečte. Je nutné definovat atribut scope="col" u tagu <th> viz
bod 11 – Příprava textu.
xx104

Pracovní dokument „EPUB for Education Structural Semantics“ naleznete na webu:
https://docs.google.com/document/d/1_Tzeq5xwdwLhSdaHStvAthhOFu9UuT8yFmK787yw420/edit#
xxa104
Návrh specifikace Alternate Style Tags 1.1, který je součástí specifikace EPUB 3.1: http://www.idpf.org/epub/altsstags/
xxb104
Článek „The incredible power of flexbox“ od Mata Vogelse: http://www.creativebloq.com/how-to/the-incrediblepower-of-flexbox

7 bodů pro výstup do e-knihy:
56. (X)HTML kniha a EPUB kniha: Kód podle standardů HTML5 nemusí být validní pro kód
EPUB knihy.

Proč
Vývoj EPUB běží současně s vývojem HTML. Všechny HTML kódy uvedené v této publikaci jsou testovány v HTML prohlížečích Google Chrome a Mozilla Firefox. Všechny
z nich jsou psány v XHTML syntaxi. Může se však stát, že prohlížeče EPUB nebudou vše
správně interpretovat a je pak potřeba porovnat obě specifikace – HTML a EPUB. Současné
validátory EPUB hlasí občas chyby i přesto, že je kód podle specifikace správný. Může to
být tím, že specifikace EPUB se stále vyvíjí, existují stále novější verze a validátory ji neznají.
V dalším bodu přikládám ukázky kódu z chemie a matematiky, které někdy validátory
označí jako chybné, přestože jsou podle specifikace. Pro kontrolu správnosti kódu v EPUB
naleznete příklady na webu: http://www.idpf.org/.

57. Chemie a matematika: Texty z chemie se v EPUB formátu značkují pomocí CML a matematické texty pomocí MathML.
Příklad
CML:

<epub:switch id="cmlSwitch">
<epub:case required-namespace="http://www.xml-cml.org/schema">
<cml xmlns="http://www.xml-cml.org/schema">
<molecule id="sulfuric-acid">
<formula id="f1" concise="H 2 S 1 O 4"/>
</molecule>
</cml>
</epub:case>
<epub:default>
<p>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></p>
</epub:default>
</epub:switch>

MathML:

<epub:switch id="mathmlSwitch">
<epub:case required-namespace="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mrow>
<mn>2</mn>
<mo> &#x2061;<!--INVISIBLE TIMES--></mo>
<mi>x</mi>
</mrow>
<mrow>
<mo>+</mo>
<mi>y</mi>
<mo>-</mo>
<mi>z</mi>
</mrow>
</math>
</epub:case>
<epub:default>
<p>2x + y - z</p>
</epub:default>
</epub:switch>

Popis použití: http://www.idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs.html#attrdef-epub-type.

58. Export a import: Pracovní postupy pro zpracovávání textu nemají trvalejší hodnotu než
životnost jedné verze MS Wordu či InDesignu.

Proč?
V každé nové verzi softwaru je předpoklad, že bude obsahovat vylepšené exportní či
importní filtry pro nejrůznější publikační formáty. Tyto změny v možnostech nastavení filtrů pak výrazně ovlivňuje pracovní postupy.
Neučte se práci s textem jen jako pouhý seznam kroků v pracovním postupu. Tvorba e-knih
přináší mnoho odlišného ve zpracovávání textu od klasické přípravy sazby pro tištěnou publikaci. Vnímejte tyto kroky v souvislostech a přizpůsobujte pracovní postupy tak, aby byly
více univerzální.
Příklad
(v záhlaví strany)
Živočichové > Strunatci > Obratlovci > Savci > Primáti
V exportním fitru pro HTML:
• význam použití znaků < a > v textu jako HTML entity, tj. &gt; a &lt;
versus
• použití znaků generovaných CSS stylem {content: "/U+xxxx"}, kde U+xxxx dosaďte
kód znaku < nebo > ve významu grafického prvku, který nereprodukujeme hlasem,
nebo
• použití jiných znaků s podporou náhrady glyfů v OpenType fontu, například znak šipka ➙
(U + 2799) s alternativním glyfem ve tvaru podobném tvaru znaku „větší než“ >.
V HTML:
<ul><li>Živočichové
<ul><li>Strunatci
<ul><li>Obratlovci
<ul><li>Savci
<ul><li>Primáti</li></ul>
</li></ul>
</li></ul>
</li></ul>
</li></ul>

V CSS:
li {display: inline;} /* položky seznamu se umístí za sebou na řádek */
li::after {content: "\003e";}/* za všemi položkami seznamu bude vložen znak ">"
*/

ul > li > ul > li > ul > li > ul > li::after {content: none;} /* zruší ENTER za
poslední položkou */

Další ukázky CSS: https://github.com/AllThingsSmitty/css-protips

59. Editor rovnic: Žádný text se nesmí vložit do dokumentu jako obrázek. Důležité je zachovat
editovatelnost a strukturu všech textových součástí dokumentu, proto je nikdy nenahrazujte obrázky.
Můžete však k textu vložit screenshot správné podoby textu.
V případě vzorečků vytvořených v Editoru rovnic (doplněk k MS Word) vložte do MS Wordu k výslednému „obrázku vzorce“ také jeho znaky v nezformátované podobě, ale ve znakových stylech podle sémantiky.

Proč?
Vzoreček se podle obrázku musí zformátovat, ale pokud chybí editovatelný text, musí se
znovu vysázet, protože import do InDesignu nezpracovává (a ani nemá k dispozici)
zdrojové data z Editoru rovnic.
Příklad z Fyziky
Q 300
=
A= 0,5 A
t 600
I = Q/t = 300/600A = 0,5 A.
I=

Se znakovými styly pro zlomky může šablona počítat, výsledek po převedení a úpravě
v MathML jazyce může vypadat takto:
V HTML (lze vložit MathML):

<m:math xmlns:m="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><math><mrow><mi>I</mi>
<mo>=</mo> <mfrac><mrow><mi>Q</mi></mrow><mrow><mi>t</mi></mfrac></mrow>
<mo>=</mo> <mfrac><mrow><mi>300</mi></mrow><mrow><mi>600</mi></mfrac></mrow>A
<mo>=</mo> 0,5 A</mrow></math></m:math>

60. Přístupnost: E-kniha nesmí ztratit hodnotu svého obsahu, když se reprodukuje bez podpory sktiptovacího jazyka nebo jeho knihovny (JavaScript, jQuerry). Nesnažte se obohatit
každou kapitolu novými vizuálními efekty! Pokud se s nimi nepočítá už ve vzorové kapitole, pak nestojí za to.

Proč?
Bez všech vizuálních efektů se kniha obejde. Pro e-učebnici je toto pravidlo velmi důležité.
Bohužel, když přístupnost považujete za něco, co stránku degraduje, je to špatně. Kritéria
pro přístupnost k informacím v internetové síti lze najít ve formě doporučení WCAG 2.0.
Avšak přístupnost ve vztahu k obsahu e-učebnice musí nabízet pestrost v reprodukování
informací. Výsledkem přístupnosti není vždy degradace kvality obsahu, ale škálovatelnost
výstupů pomocí stylů v CSS pro nejrůznější skupiny čtenářů.
Hodnota obsahu se bez podpory scriptování nesmí výrazně snížit. Technologie HTML5
a CSS3 má některé funkcionality, které umožňují animaci či skrytí/zobrazení prvků na
stránce bez použití JavaScriptu. Pomocí elementu <detail>, <progress>…<style>…<svg>,
<mathml> lze velmi omezit použití skriptů.
Příklad
U sazby matematiky nesahejte po jQuerry, ale využijte možnosti <math>. U animací se vyhněte jQuerry, a omezte se na možnosti elementů <style> a <svg>.
Snaha o omezení vlivu JavaScriptu na zpracování HTML stránek je silnější hlavně kvůli
množství událostí, které se tímto způsobem zpracovává a které zpomalují reprodukování obsahu e-učebnic. Dále obecně o podpoře JavaScriptu vypovídá i tento článek:
http://www.lupa.cz/clanky/google-chce-zachranit-mobilni-web-naordinuje-mu-drastickou-dietu/ .

61. Výslovnost a EPUB: Nepoužívejte slova, které čtenář obtížně dešifruje. Zároveň koukejte na
sazbu i druhým pohledem, resp. poslechem. To, co slyšíte při reprodukování hlasem, např.
špatná výslovnost cizích slov, uslyší a také naučí se i čtenář.

Proč?
Přestože hlasový výstup nelze provést dříve než na úrovni e-knihy, je to práce na sazbě, kdy
se mnoha problémům s výslovností můžeme vyhnout. Není nic příjemného, když čtenář
slyší a nerozumí. Často je to jen pár slov, která jsou ale pořád dokola špatně vyslovovaná.
Udělejte si kontrolu těchto slov v prohlížečích, které budou používat čtenáři. Využijte znakových stylů, kterými jste v sazbě označili cizí slova (v případě symbolů či zkratek jejich

seznam) a zapište je do jednoho dokumentu ve formátu PLS. Tento soubor bude pak součástí e-knihy. Reprodukování v hlasovém výstupu je pro e-knihu velmi důležité.
Příklad
Newton, Pascal, Coulomb.
Provázání HTML dokumentu se souborem PLS:
V HTML:
<html … >
<head>
…
<link
rel="pronunciation"
type="application/pls+xml"
hreflang="zh"
href="../speech/zh.pls" />
<link rel="pronunciation" type="application/pls+xml" hreflang="mn" href="../speech/mn.pls" />
</head>
…
</html>

Zapisujte jednoduché číslovky slovem. V odstavcovém textu to berte jako důležité pravidlo.
…zda je transformační poměr k větší než jedna nebo menší než l.
Napište 1 slovem: jedna.
Srozumitelnost je nade vše, proto jsou i výjimky.
Jednotka výkonu 1 watt je vyjádřena jako 1 volt vynásobený 1 ampérem.
Protože zde existuje jeden symbol 1 několik pádových tvarů slova jeden, nelze výslovnost
přiřadit ke znaku 1 do slovníku PLS. Pro hlasový výstup pak použijte vlastnost aria-label.

62. Rotované a stranově převrácené obrázky: Provádějte kontrolu před výstupem. Zjišťujte,
zda obrázky nejsou zrcadlené, nebo rotované. Můžete si zvolit postup práce, kdy systematicky označovat objektovým stylem a zároveň provést některé z transformací. Pokud
u novějších verzí InDesignu nebude možné procházet obrázky před výstupem automaticky,
lze pro tuto kontrolu zrcadlení použít tento script: Check for flipped images.xx

Proč?
V HTML šabloně počítejte se styly z CSS šablony, kdy stovky stylů vytvořené po exportu
z InDesignu nahradíte z těmito styly. Proto je nutné obrázky buď:
1. transformovat obrázky v bitmapovém editoru (lepší varianta),
2. nebo doplnit do CSS šablony vlastní styly a spoléhat na to, že se transformace při vykreslování nebudou zasekávat (horší varianta).
xx

Tento skript vytváří "preflight" aktuálně otevřeného souboru a zjisťuje, zda obrázky byly překlápěny vodorovně nebo
svisle. Pokud skript nějaký nalezne, vytvoří výpis převrácených obrázků (název souboru, číslo stránky a směr
převrácení) a je pravděpodobně funkční bez omezení na verzi InDesignu, viz:
http://www.gilbertconsulting.com/resources-scripts.html

3 body

pro výběr a předávání obrázků:

1. Formáty obrázků: Použitelnost obrázků pro sazbu neurčujeme podle toho, které lze vložit
do MS Wordu. Existuje-li obrázek ve formátu PDF, EPS, SVG či TIFF, přiložte jej samostatně k sazbě. Je to obvykle kvalitní zdroj obrazových dat. Obrázky, které lze do textového
editoru vložit, ponechejte k dispozici grafikovi také ve zdrojovém souboru.52 K obrázkům,
které jsou zdrojem informací, doplňte krátký popis zobrazovaných prvků pro potřeby
screen-readerů.53

Proč?
I když vám tyto formáty editor nemusí nezobrazit (nebo zobrazí jen náhledy), může se
ukázat kvalita obrazových dat až při otevření v grafických editorech. Výjimečné postavení
mezi formáty mají vektorové obrázky. Dnes má smysl používat hybridní formáty (PDF,
EPS, AI, CDR, SVG, PSD…)54, které umí křivky kombinovat s bitmapou.55
Tato univerzálnost hybridních formátů však komplikuje výběr obrázku z některých galerií.
Předpokládat vhodného zdroje pouze podle formátu souboru nelze. Typickým příkladem
jsou logotypy, které jsou často přeukládané pro různá použití do nejrůznějších formátů. Ve
výsledku pak máte vyrastrované logo ve vektorovém formátu CDR apod.
Většina z nich umožňuje uložit data ve ztrátové (JPEG) i neztrátové kompresi (LZW, ZIP).
Posledním měřítkem kvality jsou ty parametry, které měl obrázek při digitalizaci dat (focení,
skenování) – rozlišení, režim a barevná hloubka. Umělé zvyšování parametrů, např.
zvýšením DPI či interpolací pixelů digitálním zoomování při focení, zpravidla nepřináší
vyšší kvalitu. Mnohdy je to i neznalostí autorů, aby vyhověli požadavkům pro přijetí jejich
práce.
52

Zdrojovým souborem se myslí soubor, do kterého autor nezasahoval – například obrázek ve formátu JPEG
při opakovaném ukládání ztrácí ostrost. Pokud je obrázek vytvářen v aplikaci, která neumožňuje ukládání ve
zmiňovaných grafických formátech, stále existuje jedna cesta pro předávání vektorových dat – tisk do souboru
přes PS ovladač (formáty PS, PRN).↑
53

HTML umožňuje doplnit alternativní text pro případ, když obrázek nemůže být zobrazen. Toho využívají
i screen-readery, které mohou číst tuto informaci. Text se zapisuje do atributu alt, například <img…
alt="schéma brzdového systému" />. Verze HTML5 však disponuje sémantickým tagem <figcaption>, jehož informace mohou nést bohatou sémantickou strukturu. Je nutné otestovat ve screen-readeru, jak
a kdy je potřeba kombinovat obě možnosti popisu obrázku.↑
54

WMF (Windows MetaFile) lze v omezené míře také používat na obrazce složené z rovných linií. Rozhodně
však do tohoto formátu nepřevádějte data ze jmenovaných vektorových formátů.↑
55

Prakticky každý profesionální grafický editor umí v určité míře nativně pracovat s vektory i rastry. Dnes
mezi nejvýraznější hybridní formáty patří PDF a SVG.↑
https://svgontheweb.com/
http://sarasoueidan.com/blog/svg-tips-for-designers/

2.
3.

…

Animace pro efekt vs. přístupnost: Neschovávejte obrázky do pásu, který je nutné pro jejich
zobrazení posouvat. Tento efekt je nazýván „splitter“…
Pozadí obrázků: Pro některé vektorové obrázky a některé fotky vymezte prostor pomocí pozadí. Plochou pozadí sjednocujte skupiny obrázků. Barvu pozadí můžete odlišit také typ obrázků.

A stojí to za to?
Digitální publikování nestojí jen na vizuální podobě dokumentu.
Typickým špatným příkladem je autor či redaktor pracující s textem v textovém editoru
MS Word jen vizuálně. Často pak dochází k záměně znaků nebo k nekontrolovatelnému
přestránkování dokumentu. K přestránkování stačí i taková drobnost, jakou je rozdílný ovladač k tiskárně nastavené v systému jako výchozí.
Kromě toho, že si dokument můžeme vytisknout, můžeme v HTML struktuře efektivně vyhledávat informace. Tento způsob práce textem je obvyklý u hendikepovaných čtenářů.
HTML struktura je přístupná pro odečítače s hlasovým výstupem tzv. screen-readery (pro
lidi s vadami zrakového vnímání) nebo pro ovládání myši či klávesnice (u lidí s tělesným
postižením).
V současnosti lze HTML využít nejen jako výstupní formát pro www-stránky či e-knih (balík EPUBx56) sazby, ale také jako zdrojový formát digitálních dat určených pro import do textového editoru či sázecího programu. To má tu výhodu, že sémantické vyznačování v textu
může být v HTML už ve zdroji, tedy přímo od autora, který může takto přidat sémantiku do
svého textu.
x56

Od specifikace pro verzi EPUB 3.1 se nabízí možnost použití syntaxe HTML jazyka (HTM5) jako způsobu zápisu
v kódu. Doslovně se uvádí, že čtecí systémy (resp. čtečky formátu epub) musí podporovat jak HTML a XHTML syntaxi
HTML5, viz http://www.idpf.org/epub/31/spec/epub-changes.html#sec-cdoc-html.

Poznámky mohou pomoci v hledání nových pracovních postupů při zpracovávání textu. Pro každý
typ sazby je potřeba najít adekvátní nástroje a postupy v aplikacích. Největším problémem u Fyziky
bylo nalézt správný postup při nastavení převodů sazby z WYSIWYG do XML (HTML). Její sazba
byla velmi strukturovaná a v InDesignu chyběly nástroje podporující zanořování znakových stylů
(sémantika HTML) s možností lépe provázat vlastnosti stylů tak, jak je známe z CSS. Mnoho věcí
bylo nutné opravit ručně až na výstupu v HTML.
Na závěr si neodpustím poznámku. Zbavme se zvyku připravovat sazbu nejprve pro tisk a pak až řešit export do formátu pro e-knihy. Sazba by měla být vždy nezávislá na výstupu a je nutné zapomenout na některé pracovní postupy.
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