
Svobodný
kancelářský
balík, na jehož 
tvorbě se může 
podílet každý

ZAPOJTE SE!

Nebojte se zeptat
Nejhloupější otázka je ta nevyslovená: 
neváhejte se zainteresovanými lidmi 
probrat vše, co vám není jasné.

Veřejné e-mailové konference:
libreoffice.org/get-help/mailing-lists

Veřejná česká konference:
lokalizace@cz.libreoffice.org

Diskuse na kanálech IRC:
wiki.documentfoundation.org/
Website/IRC

» Různorodé činnosti
» I bez předchozích znalostí
» Smysluplný projekt

Co z toho budu mít?
● Dobrý pocit z činnosti, která 

může pomoci až desítkám
milionů uživatelů

● Nové známé z celého světa 
a možnost dlouhodobě s nimi 
spolupracovat

● Vyřešení problémů, s nimiž se 
v LibreOffice třeba už léta potýkáte

● Znalosti a zkušenosti, které nejen 
uplatníte v životopise, ale hlavně 
díky nim zefektivníte svoji práci

● Plno zábavy na dlouhé zimní 
i krátké letní večery

Děkujeme všem
podporovatelům 
a přispěvatelům!



Hlaste a testujte chyby
Otravná chyba nebo scházející 
vlastnost? Problém může být vyřešen 
dřív, než byste čekali! Díky klasifikaci 
a testování chyb vývojáři poznají, na 
co se mají zaměřit – a můžete si také 
zahrát na detektivy při zjišťování 
změn v kódu, jež něco rozbily.

bugs.documentfoundation.org
wiki.documentfoundation.org/QA

Raďte uživatelům
Podělte se o to, co už dávno znáte, 
s méně či více zoufalými tazateli!

forum.openoffice.cz (česky)
ask.libreoffice.org (anglicky)
ask.libreoffice.org/cs
(česky, bude spuštěno koncem roku 2016)

Podporujte finančně
Zázemí pro LibreOffice zajišťuje 
nezisková The Document Foundation, 
a to díky mnoha štědrým dárcům.

donate.libreoffice.org/cs

 

Lokalizujte do češtiny
Ať už přeložíte pár slov či obsáhlé 
texty, vším přispějete k tomu, aby na 
nás LibreOffice, jeho nápověda či 
online verze mluvily v mateřštině. 
Nekončící činností je pak kontrola 
a zlepšování již hotového překladu.

translations.
documentfoundation.org/cs

Tvořte českou příručku
Chystáme českou verzi oficiální 
uživatelské příručky. O to, aby spatřila 
světlo světa, se můžete přičinit nejen 
překládáním, ale i kontrolou textu 
a tvorbou snímků obrazovky.

wiki.documentfoundation.org/
Documentation/Development/
UsingOmegaT/cs

Udržujte slovníky
České slovníky (pro kontrolu 
pravopisu a synonym) je třeba oživit 
a obohacovat – těžit z toho budou 
i další svobodné aplikace!

lokalizace@cz.libreoffice.org

Programujte
Vstupní branou do kódu LibreOffice 
jsou easy hacks: vyberte si nějaký 
zajímavý a vychutnejte si první 
commit! Komunita vám bude 
nápomocna, nováčkům se navíc 
věnuje mentor.

wiki.documentfoundation.org/
Development/EasyHacks

Dokumentujte
Autoři dokumentace se usilovně 
snaží držet krok s vývojáři, 
a vládnete-li angličtinou, můžete 
jim pomoci nápovědu a uživatelské 
příručky aktualizovat.

wiki.documentfoundation.org/
Documentation

Řešte design a UX
Tým designu a UX přepracovává 
dialogy, chystá ikony a všemožně 
jinak se snaží o to, aby LibreOffice 
hezky vypadal a dobře se ovládal.

wiki.documentfoundation.org/
Design
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