
Vytvořte tuto stránku TEXem
Vaším úkolem je vytvořit zdrojový text pro TEX, po jehož zpracování získáte pokud možno co

nejvěrněji tento PDF výstup. Není nutná absolutní věrnost, například odstavce se mohou zalomit
jinak. Můžete použít jakýkoli balíček maker nad TEXem, tj. OpTEX, CSplain, ConTeXt, LATEX, či
cokoli jiného1. Textový obsah tohoto PDF můžete „nabrat myší“ a převést jej do textové podoby,
nemusíte to tedy přepisovat znovu.

Přidám několik nápověd. Okraje jsou nastaveny 2 cm z každé strany pro papír A4. Velikost
písma/řádkování je 11/13 bodů, odsazení odstavců je nastaveno na 25 bodů. Není ovšem nutné
toto přesně dodržet. Informaci o rodině použitých fontů v PDF souboru zjistíte například pomocí:

pdffonts ukol.pdf

Napište Schwartzovu-Cauchyovu-Buňakovského nerovnost:
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Z https://pixabay.com/photos/rose-bicolored-flower-bicolored-rose-2417334/ si
stáhněte obrázek a použijte jej (nebo nějaký podobný). Jeho šířka je zde nastavena na 8 cm.

Vlevo od toho obrázku přidejte následu-
jící popisek. Vypadá to, že zde vidíme
obrázek růže. Všimněte si, zda se text
v užším sloupci správně láme podle čes-
kých pravidel dělení slov. Text v popisku
má šířku 7 cm.

Nakonec sestavte tabulku o počtech studentů FIT v roce 2021:

Bakalářský Magisterský Doktorský celkem
P* K P K P K

Informatika 1735 136 484 0 34 28 2417
Z toho počet žen 125 20 34 0 5 4 188
Z toho počet cizinců 570 24 128 0 6 2 730

* Poznámka: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma.

Nezoufejte, pokud na vše nepřijdete hned napoprvé. S odevzdáním úkolu máte čas do 5. týdne
semestru a do té doby se o TEXu třeba ještě něco dozvíte z přednášek a cvičení. Když nebudete
něco vědět, ptejte se. Všímejte si varování v log souboru nebo na terminálu a snažte se je odstranit.
Zdrojový soubor úkolu odevzdejte emailem na adresu petr@olsak.net a uveďte, jakým rozšířením
TEXu a formátem to mám zpracovat.

1 Pořadí jsem uvedl podle svých soukromých preferencí.
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