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Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru 
Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 

1 Úvod 

1.1 Práce s dokumenty 
1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 
1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů. 
1.1.3 Otevřít dokument výběrem z nabídky naposledy editovaných dokumentů. 
1.1.4 Vytvořit nový dokument za použití přednastavené či jiné dostupné šablony. 
1.1.5 Uložit dokument do určité složky na disk. 
1.1.6 Uložit dokument pod jiným názvem na disk. 
1.1.7 Uložit dokument v jiném formátu, např. PDF, RTF, HTML, prostý text či ve starších 

verzích Wordu. 
1.1.8 Používat nápovědu aplikace Word. 
1.1.9 Nastavit heslo pro otevření dokumentu.  
1.1.10 Zavřít dokument (bez ukončení programu Word). 

1.2 Úprava uživatelského prostředí 
1.2.1 Změnit režim zobrazení stránky: čtení, rozložení při tisku, webová stránka, koncept. 
1.2.2 Používat lupu (přiblížení/oddálení).   
1.2.3 Zobrazit/skrýt pravítko. 
1.2.4 Zobrazit/skrýt netisknutelné znaky. 
1.2.5 Upravit základní volby a nastavení aplikace (jako např. jméno uživatele, výchozí 

složka pro umístění souborů). 
1.2.6 Minimalizovat/zobrazit pás karet. 
1.2.7 Upravit panel nástrojů Rychlý přístup (přidat / odebrat příkazy). 

2 Základní operace 

2.1 Vkládání dat 
2.1.1 Vkládat text z klávesnice. 

2.1.2 Vkládat speciální znaky a symboly, jako např. © ™ ≥ → ( 1 ü F < ×. 
2.1.3 Hledat synonymy (nástroj Tezaurus). 
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2.2 Výběr dat 
2.2.1 Efektivně vybírat (označovat) znaky, slova, věty, řádky, odstavce, sloupce nebo celý 

dokument.  

2.3 Editování dat 
2.3.1 Upravovat obsah dokumentu zadáváním a mazáním znaků a slov uvnitř již 

vytvořeného textu a přepsáním existujícího textu.  
2.3.2 Používat příkazy Zpět a Znovu a Opakovat psaní. 

2.4 Kopírování, přesouvání a mazání 
2.4.1 Kopírovat text v rámci dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty. 
2.4.2 Kopírovat text bez přenosu formátu. 
2.4.3 Přesouvat text v rámci dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty. 
2.4.4 Mazat text. 

2.5 Vyhledávání a nahrazování 
2.5.1 Používat nástroj pro hledání určitých slov a textových frází. 
2.5.2 Používat nástroj pro nahrazování určitých slov a textových frází. 

3 Formátování 

3.1 Formátování textu 
3.1.1 Změnit velikost a typ písma. 
3.1.2 Používat řezy písma – kurzívu a tučné písmo. 
3.1.3 Používat horní a dolní index v textu. 
3.1.4 Používat kapitálky v textu. 
3.1.5 Používat různé barvy textu. 
3.1.6 Používat různé barvy pozadí textu. 
3.1.7 Měnit velká a malá písmena. 
3.1.8 Kopírovat formát textu. 
3.1.9 Používat automatické rozdělování slov na konci řádku. 

3.2 Formátování odstavce 
3.2.1 Vytvářet a spojovat odstavce (vkládat/odstraňovat značky konce odstavce). 
3.2.2 Vkládat a odstraňovat značku pro zalomení (konec) řádku. 
3.2.3 Zarovnat text odstavce vlevo, vpravo, na střed a do bloku. 
3.2.4 Odsazovat odstavce: zleva, zprava a odsazovat nebo předsazovat první řádek. 
3.2.5 Měnit nastavení řádkování odstavce (jednoduché, dvojité apod.). 
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3.2.6 Znát užitečné návyky pro oddělování odstavců, například používat mezery mezi dvěma 
odstavci namísto vkládání prázdných řádků. 

3.2.7 Nastavit, odstranit a používat zarážky tabulátoru: levá, pravá, na střed, a desetinná 
zarážka. Nastavit vodicí znak. (Nastavení pomocí pravítka i pomocí dialogového 
okna.) 

3.2.8 Použít existující znakové styly na úpravu znaků a odstavcové styly na úpravu 
odstavců. 

3.2.9 Vytvořit a použít nový styl znaku nebo odstavce. 
3.2.10 Upravit existující styl znaku nebo odstavce. 
3.2.11 Nastavit a používat odrážky a číslování v jednoúrovňovém i víceúrovňovém seznamu. 

Vytvořit vlastní styl číslování. Přepínat mezi různými předdefinovanými styly odrážek 
a formáty číslování seznamu. 

3.2.12 Používat ohraničení a měnit barvu pozadí odstavce. 
3.2.13 Kopírovat formát odstavce. 
3.2.14 Zajistit, aby byl celý odstavec vždy na jedné stránce („svázat řádky“). 

3.3 Formátování nadpisu 
3.3.1 Nastavit, aby odstavec (typicky nadpis) nezůstal na konci stránky („svázat 

s následujícím“). 
3.3.2 Potlačit dělení slov na konci řádku ve vybraných odstavcích. 
3.3.3 Použít u nadpisů automatické víceúrovňové číslování 

3.4 Formátování oddílu 
3.4.1 Znát význam oddílů v dokumentu. 
3.4.2 Rozdělit dokument do více oddílů. 
3.4.3 Umístit začátek oddílu: na stejnou stránku / na novou stránku / na sudou stránku / na 

lichou stránku. 
3.4.4 Vkládat a upravovat text a obrázky v záhlaví a zápatí dokumentu. Různé záhlaví/zápatí 

na liché a na sudé stránce. Různé záhlaví/zápatí v jednotlivých oddílech. Jiné 
záhlaví/zápatí na první stránce. 

3.4.5 Změnit počet sloupců textu, nastavit šířku sloupců a mezer mezi nimi. Vytvořit různě 
široké sloupce. 

3.5 Formátování dokumentu 
3.5.1 Změnit vzhled dokumentu, např.: orientaci stránky (na výšku či na šířku), velikost 

stránky, formát papíru. 
3.5.2 Změnit velikost okrajů celého dokumentu (nahoře, dole, vlevo, vpravo), nastavit okraj 

u hřbetu. 
3.5.3 Vložit a odstranit konec stránky v dokumentu. 
3.5.4 Použít automatické číslování stránek v dokumentu. 
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4 Objekty 

4.1 Tabulka 
4.1.1 Vytvářet tabulky připravené pro vkládání dat. 
4.1.2 Vkládat a upravovat data v tabulce. 
4.1.3 Zarovnat obsah sloupců vlevo, vpravo, na střed a podle desetinné čárky. 
4.1.4 Vybírat řádky, sloupce, buňky a celé tabulky. 
4.1.5 Vkládat a odstraňovat řádky a sloupce v tabulce. 
4.1.6 Upravovat šířku sloupců a výšku řádků v tabulce. 
4.1.7 Přizpůsobit šířku sloupců obsahu. 
4.1.8 Slučovat a rozdělovat buňky. 
4.1.9 Řadit řádky podle vybraného sloupce. 
4.1.10 Nastavit vnitřní okraje buněk. 
4.1.11 Upravovat styl ohraničení buněk tabulky, šířku a barvu čáry. 
4.1.12 Volit stínování (barvu pozadí) buněk tabulky. 
4.1.13 Rozdělit tabulku na dvě, sloučit dvě tabulky do jedné. 
4.1.14 Umístit tabulku k levému/pravému okraji, na horizontální střed stránky. 
4.1.15 Vložit nad tabulku titulek s automatickým číslováním. 
4.1.16 Vložit do textu křížový odkaz na titulek tabulky. 

4.2 Grafické objekty 
4.2.1 Vkládat grafické objekty (obrázky, kliparty, symboly, grafy, kreslené objekty) na 

konkrétní místa v dokumentu. (Metody: pouze vložení, vložení s propojením, pouze 
propojení.) 

4.2.2 Vybírat objekty. 
4.2.3 Kopírovat a přesouvat objekty uvnitř dokumentu a mezi dvěma otevřenými dokumenty. 
4.2.4 Měnit velikost objektů a odstraňovat objekty. 
4.2.5 Měnit styl obtékání objektů. 
4.2.6 Upravovat objekty: otočit, překlopit, oříznout, změnit jas, kontrast, sytost barev, 

barevný odstín. 
4.2.7 Vložit pod objekt titulek s automatickým číslováním. 
4.2.8 Vložit do textu křížový odkaz na titulek grafického objektu. 

4.3 Nakreslené objekty 
4.3.1 Kreslit grafické objekty (čtverec, obdélník, kruh, ovál, trojúhelník, válec, textové pole 

apod.). 
4.3.2 Propojovat nakreslené objekty šipkami s ukotvenými konci. 



Provozně  ekonomická  fakulta  Mendelovy  univerzity  v  Brně  

   5/6  

4.3.3 Změnit barvu objektu, barvu a šířku obrysové čáry. 
4.3.4 Nastavit průhlednost objektu. 
4.3.5 Používat efekty objektů, jako např. stín, odraz, otočení v prostoru. 
4.3.6 Vložit textový popisek do objektu. 
4.3.7 Vytvořit a upravit organizační diagram. 

4.4 Matematický výraz 
4.4.1 Vytvořit matematický výraz v dokumentech s příponou .DOC (kompatibilní s verzí 

Word 2003 a nižšími) – doplněk Editor rovnic 3.0 
4.4.2 Vytvořit matematický výraz v dokumentech s příponou .DOCX (nekompatibilní s verzí 

Word 2003 a nižšími) – integrovaná podpora pro psaní a úpravy rovnic. 
4.4.3 Upravit výraz, přesunout, změnit velikost. 

4.5 Obsah 
4.5.1 Vložit automaticky generovaný obsah dokumentu, zvolit formát obsahu. 
4.5.2 Vybrat do obsahu nadpisy dle použitých stylů, přiřadit stylům úrovně v obsahu. 

4.6 Poznámka pod čarou 
4.6.1 Vytvořit a odstranit poznámku pod čarou. 

5 Šablony 

5.1 Koncepce a praxe 
5.1.1 Rozumět termínu šablona dokumentu. 
5.1.2 Použít existující šablonu pro vytvoření nového dokumentu. 
5.1.3 Vložit informační pole do dokumentu (např. datum, číslování stránek nebo umístění 

souboru), do záhlaví a zápatí dokumentu. 
5.1.4 Uložit dokument jako šablonu dokumentu. 

6 Hromadná korespondence 

6.1 Koncepce a praxe 
6.1.1 Rozumět termínu hromadná korespondence a chápat význam slučování datového 

zdroje s dokumentem do dopisu nebo adresních štítků. 
6.1.2 Otevřít a připravit základní dokument pro hromadnou korespondenci. 
6.1.3 Vybrat seznam adres nebo jiný zdroj dat pro použití v hlavním dokumentu hromadné 

korespondence. 
6.1.4 Vkládat slučovací pole do dokumentu pro hromadnou korespondenci (dopisy, adresní 

štítky). 
6.1.5 Sloučit seznam adres s dopisem nebo adresními štítky do jednoho nového dokumentu 

nebo tiskového výstupu. 
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6.1.6 Tisknout hromadnou korespondenci, například dopisy a adresní štítky. 

7 Tisk 

7.1 Příprava 
7.1.1 Kontrolovat pravopis, opravovat pravopisné chyby a odstraňovat opakující se slova. 
7.1.2 Přidávat slova do vestavěného uživatelského slovníku. 
7.1.3 Zobrazit náhled dokumentu před tiskem. 
7.1.4 Zjistit rozsah dokumentu (počet slov, znaků, odstavců, řádků).  

7.2 Tisk 
7.2.1 Tisknout dokument na instalované tiskárně s použitím možností nastavení tisku jako je 

tisk celého dokumentu, tisk vybraných stran, tisk více kopií a tisk více stránek na list. 


