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1 Úvod

Táto metodika sa zaoberá vzhl’adom dokumentov, ktoré tím odovzdáva. Metodika je záväzná

pre všetky dokumenty, ktoré tím odovzdáva a pre všetkých členov, ktorí sú súčast’ou tímu.

2 Tvorba dokumentácie

2.1 Použité prostrednie

Dokumenty sú vytvárané prostredníctvom služby Google. Každá čast’ sa vypracováva samos-

tatne. Za vypracovanie je zodpovedný jeden člen tímu pričom dokument je vypracovávaný

kolaboratívne. Dokumenty sú štrukturované do jednotlivých priečinkov podl’a logickej hierar-

chie. Následne je dokument zodpovedným členom stiahnutý a naformátovaný prostredníctvom

Wordu. Tento člen je zároveň zodpovedný za prečítanie dokumentu a opravenie gramatických

chýb.

2.2 Pravidlá tvorby dokumentov

Pri tvorbe dokumentácie členovia tímu využívajú predpripravenú šablónu, ktorá je dostupná v

zdiel’anom priečinku. Táto šablóna zahŕňa predovšetkým hlavičku súborov, v ktorej sa upravuje

iba autor, verzia, dátum poslednej zmeny a názov. Názov by mal byt’ stručný a výstižný. V

dokumentoch sa využíva:

• Písmo - Times New Roman

• Riadkovanie - 1.25 riadka

• Zarovnanie - podl’a okrajov

• Farba písma - čierna

• Číslovanie - arabské číslice, čísluje sa od druhej strany

• Názvy alebo významné časti - tučné písmo

• Časti kódu - kurzíva

• Tabul’ky - označenie Tab. č. X nad príslušnou tabul’kou
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• Obrázky - označenie Obr. č. X pod príslušným obrázkom

• Odseky - Pri odsekoch sa nevyužíva odsadenie, jednotlivé odseky sú oddelené medzerami

Jednotlivé štýly sú vytvárané nasledovne:

Nadpis 1. Úrovne

• Písmo - Times New Roman

• Vel’kost’ - 24

• Tučné

Nadpis 2. Úrovne

• Písmo - Times New Roman

• Vel’kost’ - 18

• Tučné

Nadpis 3. Úrovne

• Písmo - Times New Roman

• Vel’kost’ - 14

• Tučné

Normálny text

• Písmo - Times New Roman

• Vel’kost’ - 12

Číslovanie jednotlivých kapitol je hierarchické a číselné. To znamená že tretia úroveň číslovania

môže vyzerat’ napr. Takto 2.2.1 Názov.
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