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PEF opět zabodovala na Mistrovství světa ve zpracování textu v Pekingu 

 

(4. 11. 2009, Brno) Studentka Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (PEF) 

získala za Českou republiku dvě cenná umístění na Mistrovství světa v Číně ve zpracovávání textů. 

Alena Havránková se umístila na 6. místě v disciplíně Wordprocessing a na 9. místě v disciplíně Text 

correction. Mistrovství světa se z Prahy, kde se konalo předcházející mistrovství, přesunulo do 

Pekingu. 

Wordprocessing, neboli profesionální zpracování textu, je činnost, při které se použitím počítače 
vytvoří, edituje a tiskne dokument. Wordprocessing je ovšem také jednou ze soutěžních disciplín 
zpracování informací. Mezi ostatní disciplíny patří například opis textu, korektura či záznam textu. 
Soutěžící musí využít funkcí svého textového editoru a přetvořit jemu dané textové soubory takovým 
způsobem, aby v co nejkratším čase správně provedl všechny úkoly, které mu ukládá vytištěné 
zadání. i 

Alena Havránková, studentka 2. ročníku magisterského studia oboru Ekonomická informatika na PEF,  
se zúčastnila tohoto mistrovství světa už před dvěma lety, kdy v Praze získala bronzovou medaili 
právě z Wordprocessingu. „I přesto, že jsem letos nepřivezla medaili, jsem se svými výsledky velmi 
spokojená. Vždyť ve Wordprocessingu mám opět více bodů než na posledním MS a bronzová příčka je 
na dosah,“ uvedla studentka 2. ročníku magisterského studia oboru Ekonomická informatika.  

Na šampionátu se soutěžilo v deseti disciplínách a čtyřech kategoriích. Šampionátu se zúčastnilo 

celkem 22 Čechů, kteří celkem získali polovinu medailí. Česká republika tak skončila první mezi 

ostatními zeměmi v počtu medailí. Další mistrovství světa ve zpracování textu se bude konat opět za 

dva roky, tentokrát ve Francii. Už teď se Alena těší na další výzvu. 

 

 

 

 

 

                                                

 
i
 Zadání a textové soubory obdrží soutěžící těsně před zahájením soutěže. Soutěž je rozdělena do tří 

částí – A, B, C. Část A obsahuje nenaformátovaný text, kterému je třeba přiřadit formát podle zadání. 

V části B je úkol z hromadné korespondence. Části C je úkolem přetvořit již naformátovaný text tak, 

aby se nezměnili ostatní nastavené atributy. 


