
Kterak se i přesunem znaků na další řádek 
může ušetřit počet řádků odstavce

Úprava odstavcové sazby závisí samozřejmě 
i na nastavení, které máme v programu defi -
nované. O poměrně jemných možnostech 
úpravy lámání textu řada uživatelů ani neví, 
ale tím spíš nerozumějí možnostem, které 
jsou jim při úpravě textu k dispozici.
Jen ve zkratce: lze nastavovat šířku mezer 
mezi slovy (minimální, optimální, maximál-
ní – přičemž v nevyhnutelných případech 
samozřejmě program největší přednastave-
nou velikost překročí), možnost prostrčení 
jednotlivých znaků (záporná i kladná) a sa-
mozřejmě dosti zásadní pro tvar řádků je na-
stavení rozdělování slov – jazyk pro dělení 

(zde čeština, avšak cizí výrazy mohou být sa-
mostatně rozděleny podle zásad příslušných 
dalších jazyků), možnost, po kolika znacích 
od začátku slova už lze slovo dělit, počet 
znaků slova, které smějí zůstat po rozdělení 
na konci slova a také maximální počet roz-
dělených slov pod sebou. Jakmile ve výše 
uvedeném nastavení změníme byť jen je-
diný dílčí prvek, stejný odstavec bude po za-
lomení vypadat vždy jinak.
V neopracované sazbě levé ukázky byl na-
staven maximální počet rozdělených slov 
na 4 případy pod sebou. Proto v odstavci za-
čínajícím jménem Höene vznikly v pátém 

řádku velké mezery (jedna z nich je červeně 
označena), bedlivější pozorovatel si také 
všimne, že text pátého i sedmého řádku je 
mírně prostrčený (aby mezery nebyly příliš 
obrovské). – Řešení takto nepěkné sazby je 
v tomto konkrétním případě velmi jednodu-
ché. Dáme kurzor na místo označené zele-
nou šipkou a uplatníme tzv. nucené dělení 
(neviditelný rozdělovník) ve slově fi -losof. 
Díky tomu, že nyní program může rozdělit 
slovo v pátém řádku, text odstavce se lépe 
uspořádá a dokonce ještě řádek ušetříme! 
Výsledek je vyobrazen na pravé ukázce.
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druhů h. (biologická, estetická, vědecká, 
etická h.; absolutní a relativní h.; materi-
ální a formální h.), podmínek poznávání 
h. a jejich uskutečňování. Na vrcholu 
společenské hierarchie h. jsou základní 
h. Založení etiky na mravních h. ozna-
čujeme jako hodnotovou etiku (M. 
→ Scheler, N. → Hartmann); → etika. 

Hoëne-Wroński Józef Maria, polský fi lo-
sof, matematik a fyzik, * 24. 8. 1776 Wol-
sztyn, † 9. 8. 1853 Paříž; kantovec, zakla-
datel polského mesianismu. Z díla: Pro-
drome du Messianisme (Úvod do 
mesianismu, 1831), Métapolitique messi-
anique (Mesianistická metapolitika, 
1839), Messianisme. Ou, Réforme abso-
lue du savoir humain I–III (Mesianis-
mus. Absolutní reforma lidského vědění, 
1847).

Høffding Harald, dánský filosof, 
*11. 3. 1843 Kodaň, †2. 7. 1931 tamtéž;

nost, 1987), Immanuel Kant (1983), 
Ethik und Politik (Etika a politika, 1979), 
Praktische Philosophie. Das Modell des 
Aristoteles (Praktická fi losofi e. Aristote-
lův model, 1971).

Hoff meister Johannes, německý histo-
rik, fi losof a germanista, * 17. 12. 1907 
Heldrungen, † 19. 10. 1955 Bonn; vyda-
vatel kritického vydání Hegelova díla: 
Sämtliche Werke (Sebrané spisy, 1952–
60).

Hofstadter Douglas Richard, americký 
fyzik, matematik, teoretik poznání, 
* 15. 2. 1945 New York; vůdčí osobnost 
kognitivní vědy, zabývá se výzkumem 
umělé inteligence. Z díla: Gödel, Escher, 
Bach (1979), I am a Strange Loop (Já 
jsem podivná smyčka, 2007).

Holan Casimirus, český teolog a fi losof, 
*21. 4. 1671 Opava, †23. 7. 1745 Miku-
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