
3Úvodník
Vážení čtenáři, 
 přesně před rokem jsme avizovali postupnou 
modernizaci Vašeho oblíbeného časopisu. Pro 
letošní školní rok jsme se zaměřili především na 
změnu grafické podoby a formátu časopisu, což 
nám umožnilo navýšit počet stránek a zavést tak 
nové rubriky. Jistě oceníte, že se nám podařilo za-
chovat stávající cenu časopisu. 
 Novinek, kterých se v 84. ročníku dočkáte, 
je opravdu hodně. Na čtvrté stránce zavádíme 
rubriku „Tipy pro textové a tabulkové proce-
sory“, která je volným pokračováním loňských 
„Tipů a triků“. Zde naleznete užitečné návody 
pro programy Microsoft Word, Microsoft Excel, 
OpenOffice.org Writer a OpenOffice.org Calc. Na 
páté stránce se poučíte o stylistice v obchodní ko-
respondenci a také zjistíte, jak jste na tom s psaním 
podle diktátu. Dále si zde můžete v testu prověřit 
své typografické dovednosti. 
 Větší prostor dostává na základě Vašich poža-
davků anglický jazyk. V každém čísle bude tedy 
v anglickém jazyce k dispozici opis, zadání pro 
obchodní dopis a tabulku (spolu s řešením) a ta-
ké užitečné informace z praxe (připravíme se na 
přijímací pohovor, napíšeme motivační dopis a ži-
votopis, naučíme se telefonovat...). Jedna stránka 
zůstává vyhrazena pro opis v dalším jazyce, střídat 
budeme především němčinu, francouzštinu a špa-
nělštinu. 
 Líbit se Vám určitě bude i „Korektura písemnos-
ti“ na 18. straně, kde si můžete prakticky vyzkoušet 
vyznačování chyb v písemnostech. Samozřejmě 
zůstanou zachována i obě speciální čísla, která vy-
cházejí v listopadu (zaměřeno na přípravu k soutě-
žím ze zpracování textu) a v únoru (zaměřeno na 
přípravu ke státním zkouškám).
 Větší variabilitu očekávejte u zadání pro Word-
processing, kde se opět snažíme přiblížit praxi 
a také soutěžním zadáním. Někdy budete podle 
zadaných úkolů pracovat s neformátovaným tex-
tem, jindy budete naopak upravovat již hotové do-
kumenty. Posledním úkolem bude vždy problém 
z hromadné korespondence, pravidelně budeme 
střídat dopisy, štítky a obálky.
 I pro tento ročník Vám nabízíme zasílání opisů 
ve formátu „txt“, což se hodí především při opravo-
vání opisů pomocí opravného programu Zav-Jury. 
Texty můžete případně přidávat do našeho progra-
mu Testík, který také umí opisy vyhodnocovat. Po 

předchozích zkušenostech dáváme ale texty k dis-
pozici pouze vyučujícím, kteří se ozvou na naši 
e-mailovou adresu (texty vám pak budeme posílat 
automaticky v průběhu celého školního roku). 
 Často diskutovaným problémem bývá zveřejňo-
vání řešených úloh na našich webových stránkách. 
Ozývají se dva protichůdné názory. Jedni nechtějí 
řešení zveřejňovat (případně je chtějí zveřejňovat 
se zpožděním), aby mohli zadání úloh předložit ve 
třídě jako test na známky bez rizika, že žáci ode-
vzdají úlohy stažené z internetu. Druzí naopak 
netrpělivě očekávají vyvěšení nových souborů, aby 
mohli v hodinách se všemi materiály z Rozhledů 
plnohodnotně pracovat. My se přikláníme spíše ke 
druhému postoji. Dle našeho názoru by měly být 
materiály, které slouží ke vzdělávání žáků, ale také 
učitelů, přístupné všem a co nejdříve. Jsme pře-
svědčeni, že i za pomoci našich textů a díky nikdy 
nekončící práci vyučujících budou ze škol odchá-
zet zkušené písařky a písaři, kteří efektivně pracu-
jí s nejrůznějšími texty, ovládají dobře textový či 
tabulkový procesor a dobře zvládají svůj písemný 
projev, ať už tvoří objednávku, životopis, blahopřá-
ní k narozeninám nebo třeba dlužní úpis. 
 Řešení všech úloh budete tedy opět nacházet na 
naší internetové adrese: http://www.nuov.cz – od-
kaz Státní těsnopisný ústav. Procházet můžete i ar-
chiv až tři roky nazpět. 
 Pokud budete mít jakékoli připomínky, ná-
měty či dotazy, pište na naši e-mailovou adresu 
rozhledy@nuov.cz. Budou-li vyučující mít chuť 
sepsat své zkušenosti s výukou, metodikou, tréno-
váním nebo čímkoli dalším, co souvisí s oblastí pí-
semné a elektronické komunikace, rádi Váš článek 
na druhé, příp. třetí straně otiskneme.
 Pokud jste si Rozhledy dosud neobjednali, na 
e-mailové adrese marie.brabcova@nuov.cz očeká-
váme Vaši objednávku co nejdříve.
 Věříme, že „nové“ Rozhledy pro Vás budou pří-
nosem. Těšíme se na spolupráci a přejeme Vám 
úspěšný vstup do nového školního roku.
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