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Studijní materiál k nácviku požadovaných dovedností 
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. 

Textový editor Word se spouští v nabídce Start → Všechny programy → Microsoft 
Office → Microsoft Word 2013 a ukončuje se pomocí křížku v pravém horním rohu, 
příp. Alt + F4. 

1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů. 
SOUBOR → Otevřít → vybrat umístění dokumentu 

1.1.3 Otevřít dokument výběrem z nabídky naposledy editovaných dokumentů. 
SOUBOR → Otevřít → Poslední dokumenty → vybrat položku 

1.1.4 Vytvořit nový dokument za použití přednastavené či jiné dostupné šablony. 
Nový prázdný dokument je též dokumentem vytvořeným podle šablony (která se 
nazývá Prázdný dokument). Je také možné vytvořit dokument podle jiné předem 
definované šablony:  
SOUBOR → Nový → vybrat šablonu, na které bude dokument založený → tlačítko 
Vytvořit (více o práci se šablonami viz část 5, str. 17) 

1.1.5 Uložit dokument do určité složky na disk. 
SOUBOR → Uložit jako → vybrat umístění dokumentu 

1.1.6 Uložit dokument pod jiným názvem na disk. 
SOUBOR → Uložit jako → změnit položku Název souboru 

1.1.7 Uložit dokument v jiném formátu, např. PDF, RTF, HTML, prostý text či ve starších 
verzích Wordu. 
SOUBOR → Uložit jako → vybrat umístění dokumentu a změnit položku Uložit jako 
typ na požadovaný typ souboru 

1.1.8 Používat nápovědu aplikace Word. 
Ikona  (pravý horní roh) → zadání klíčových slov pro hledání do kolonky Hledat 

1.1.9 Nastavit heslo pro otevření dokumentu.  
SOUBOR → Informace → Zamknout dokument → Zašifrovat pomocí hesla – 
v dialogovém zadané heslo pak bude požadováno při každém otevření dokumentu 

1.1.10 Zavřít dokument (bez ukončení programu Word). 
SOUBOR → Zavřít nebo CTRL + F4 

1.2 Úprava uživatelského prostředí 
1.2.1 Změnit režim zobrazení stránky: čtení, rozložení při tisku, webová stránka, koncept. 

Pomocí tlačítek v pravém dolním rohu okna (není režim koncept a osnova): 
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Nebo s více možnostmi: 
ZOBRAZENÍ → Zobrazení  

1.2.2 Používat lupu (přiblížení/oddálení). 

   
1.2.3 Zobrazit/skrýt pravítko. 

ZOBRAZENÍ → Zobrazit → Pravítko 

1.2.4 Zobrazit/skrýt netisknutelné znaky. 
DOMŮ → Odstavec →  

1.2.5 Upravit základní volby a nastavení aplikace (jako např. jméno uživatele, výchozí 
složka pro umístění souborů). 
Základní volby a nastavení aplikace se mění v SOUBOR → Možnosti. Nachází se zde 
i nastavení jako: 

• Nastavení jména uživatele – SOUBOR → Možnosti → Obecné → Uživatelské 
jméno 

• Nastavení výchozí složky pro umístění souborů – SOUBOR → Možnosti → 
Uložit → Výchozí umístění souborů 

• Nastavení výchozího formátu – SOUBOR → Možnosti → Uložit → Ukládat 
soubory v tomto formátu 

1.2.6 Minimalizovat/zobrazit pás karet. 
Pravým tlačítkem myši kliknout na pás karet a vybrat Sbalit pás karet nebo použít 
tlačítka v pravém horním rohu  

1.2.7 Upravit panel nástrojů Rychlý přístup (přidat / odebrat příkazy). 
SOUBOR → Možnosti → Panel nástrojů Rychlý přístup 

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 < ×. 
VLOŽENÍ → Symboly → Symbol – nabídka obsahuje základní speciální znaky  
Vložení dalších znaků: VLOŽENÍ → Symboly → Symbol → Další symboly… 

2.1.3 Hledat synonymy (nástroj Tezaurus). 
REVIZE → Kontrola pravopisu → Tezaurus, popřípadě po označení slova a kliknutí 
pravého tlačítka myši se zobrazí nabídka obsahující i položku Synonyma 

2.2 Výběr dat 
2.2.1 Efektivně vybírat (označovat) znaky, slova, věty, řádky, odstavce, sloupce nebo celý 

dokument.  
Označení skupiny znaků – klávesa Shift + šipky doleva a doprava 
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Označení slova – dvojklik myší na slovo 
Označení věty – CRTL + klik myší nad částí věty 
Označení řádku – klik myší do levého okraje vedle řádku 
Označení odstavce – trojklik myší kamkoliv do odstavce nebo dvojklik myší do levého 
okraje vedle odstavce 
Označení celého dokumentu – Ctrl + A 
Sloupcový výběr – ALT + stisk levého tlačítka myši v místě začátku sloupcového 
výběru, tažení do místa konce výběru. 
Nesouvislý výběr – označení prvního výběru, přesunutí ukazatele myši na novou 
pozici, stisk a držení klávesy CTRL, další označování textu myší 

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

vytvořeného textu a přepsáním existujícího textu.  
Text určený k přepsání stačí označit a poté rovnou začít psát nový text. 

2.3.2 Používat příkazy Zpět a Znovu a Opakovat psaní. 
Šipky nahoře na panelu nástrojů Rychlý přístup:   

2.4 Kopírování, přesouvání a mazání 
2.4.1 Kopírovat text v rámci dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty. 

DOMŮ → Schránka → Kopírovat nebo klávesová zkratka Ctrl + C – kopírování do 
schránky  
DOMŮ → Schránka → Vložit nebo klávesová zkratka Ctrl + V – vložení ze schránky 
do dokumentu) 

2.4.2 Kopírovat text bez přenosu formátu. 
Vložit text do schránky (Ctrl + C) → DOMŮ → Schránka → Vložit → ikona 
s písmenem „A“ (Zachovat pouze text) – formátování textu se přizpůsobí aktuálnímu 
formátu v místě vložení  

2.4.3 Přesouvat text v rámci dokumentu nebo mezi otevřenými dokumenty. 
DOMŮ → Schránka → Vyjmout nebo klávesová zkratka Ctrl + X – kopírování do 
schránky a zároveň odstranění z dokumentu 
DOMŮ → Schránka → Vložit nebo klávesová zkratka Ctrl + V – vložení ze schránky 
do dokumentu) 
Označení textu → stisk levého tlačítka myši nad textem → přetažení označeného textu 
na novou pozici → uvolnění levého tlačítka myši (začátek nové pozice přesouvaného 
textu je označen tučným kurzorem) 

2.4.4 Mazat text. 
Klávesa Delete – mazání textu nacházejícího se za kurzorem 
Klávesa Backspace – mazání textu nacházejícího se před kurzorem 
Větší množství textu je lepší nejprve označit (viz 2.2.1) a poté vymazat jedním stiskem 
klávesy Delete. 
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2.5 Vyhledávání a nahrazování 
2.5.1 Používat nástroj pro hledání určitých slov a textových frází. 

DOMŮ → Úpravy → Najít nebo klávesová zkratka Ctrl + F 

2.5.2 Používat nástroj pro nahrazování určitých slov a textových frází. 
DOMŮ → Úpravy → Nahradit nebo klávesová zkratka Ctrl + H 

3 Formátování 

3.1 Formátování textu 
3.1.1 Změnit velikost a typ písma. 

DOMŮ → Písmo → výběrový seznam   

3.1.2 Používat řezy písma – kurzívu a tučné písmo. 
DOMŮ → Písmo → tlačítka  

3.1.3 Používat horní a dolní index v textu. 
DOMŮ → Písmo → tlačítka   

3.1.4 Používat kapitálky v textu. 

DOMŮ → Písmo → šipka v pravém dolním rohu  → část Styl, třetí sloupec, 
zaškrtávací políčko Kapitálky 

3.1.5 Používat různé barvy textu. 

DOMŮ → Písmo → tlačítko s barevně podtrženým „A“  
3.1.6 Používat různé barvy pozadí textu. 

DOMŮ → Písmo → tlačítko s barevně podtrženým „ab“  

3.1.7 Měnit velká a malá písmena. 
DOMŮ → Písmo → tlačítko „Aa“  

3.1.8 Kopírovat formát textu. 
Nejprve je nutné označit text (má-li být kopírován formát odstavce, musí být na konci 
výběru označen i konec odstavce „¶“), podle kterého má být nastaven formát (vzor). 
DOMŮ → Schránka → tlačítko se štětcem (Kopírovat formát) 
Nakonec se potřeba označit celý text, na který má být přenesen kopírovaný formát. 

3.1.9 Používat automatické rozdělování slov na konci řádku. 
ROZLOŽENÍ STRÁNKY → Vzhled stránky → tlačítko „Dělení slov“  
→ Automaticky 
Dělení slov se aplikuje na celý dokument, v případě potřeby je možné u vybraných 
odstavců dělení slov na konci řádku zakázat (viz 3.3.2). 

3.2 Formátování odstavce 
3.2.1 Vytvářet a spojovat odstavce (vkládat/odstraňovat značky konce odstavce). 

Vložení značky konce odstavce – klávesa Enter 
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Spojení dvou odstavců – umístit kurzor na konec prvního odstavce, klávesou Delete 
smazat značku konce odstavce 

3.2.2 Vkládat a odstraňovat značku pro zalomení (konec) řádku. 
Shift + Enter – nový řádek je součástí stejného odstavce jako předcházející řádek 
Odstraňování je stejné jako u konce odstavce. 

3.2.3 Zarovnat text odstavce vlevo, vpravo, na střed a do bloku. 
DOMŮ → Odstavec → tlačítka  

3.2.4 Odsazovat odstavce: zleva, zprava a odsazovat nebo předsazovat první řádek. 
DOMŮ → Odstavec → tlačítka   
Druhou možností je posun zarážek na vodorovném pravítku: horní zarážka vlevo 

 označuje odsazení prvního řádku odstavce zleva, dolní zarážka vlevo 
odsazení druhého a dalších řádků zleva. Dolní zarážka vpravo  označuje 
odsazení odstavce zprava.  
Třetí možnost: ROZLOŽENÍ STRÁNKY → Odstavec → možnost přesného nastavení 

v sloupci Zvětšit odsazení ,  

3.2.5 Měnit nastavení řádkování odstavce (jednoduché, dvojité apod.). 

DOMŮ → Odstavec → tlačítko  

3.2.6 Znát užitečné návyky pro oddělování odstavců, například používat mezery mezi dvěma 
odstavci namísto vkládání prázdných řádků. 

DOMŮ → Odstavec → tlačítko  → Přidat mezeru před odstavec 
ROZLOŽENÍ STRÁNKY → Odstavec, možnost přesného nastavení v sloupci Mezery 
Před  a Za  odstavcem 
Mezery jsou udávány v typografických bodech (stejně jako velikost písma), ne v cm 
nebo mm. 

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.) 
Nejprve si označíme celý text (všechny odstavce), ve kterém chceme pomocí 
tabulátorů zarovnat údaje do sloupců. Následně nastavíme tabulátorové zarážky (dva 
možné způsoby). 
1. Nastavení zarážek na pravítku: 

Na horním konci svislého pravítka (u levého okraje okna programu) je tlačítko, na 
které klikáme levým tlačítkem myši tak dlouho, dokud se neobjeví zarážka 
tabulátoru, kterou potřebujeme. Možnosti jsou následující: 
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Poté klikneme do vodorovného pravítka do místa, kam chceme zarážku umístit. 
V případě potřeby je možné zarážku posunout doleva/doprava (pomocí myši). 
Zarážku z pravítka odstraníme tak, že ji uchopíme myší a odtáhneme z pravítka 
směrem dolů. 

2. Nastavení zarážek pomocí dialogového okna: 

DOMŮ → Odstavec → šipka v pravém dolním rohu  → tlačítko 
„Tabulátory...“ (v levém dolním rohu) → zadání vzdálenosti od levého okraje, 
volba zarovnání, příp. volba vodicího znaku → tlačítko Nastavit 
Pokud mají být nastaveny tabulátory jednotně ve více odstavcích, je vhodné 
nejprve všechny zarážky odstranit tlačítkem Vymazat vše. 

3.2.8 Použít existující znakové styly na úpravu znaků a odstavcové styly na úpravu 
odstavců. 
DOMŮ → Styly → výběr stylu podle požadavků na vzhled písma nebo odstavce 

• Styl znakový je značen písmenem „a“  – pro nastavení 
znakového stylu musí být vybrán text. 

• Styl odstavcový je značen symbolem „¶“  – pro 
nastavení odstavcového stylu na jeden odstavec postačí, aby byl v tomto 
odstavci umístěn kurzor. Pro nastavení odstavcového stylu na více odstavců je 
třeba tyto odstavce předem označit. 

V panelu (podokně) Styly jsou zobrazeny pouze vybrané styly. Všechny 
předdefinované styly lze zobrazit takto: 

1. DOMŮ → Styly → šipka v pravém dolním rohu   – zobrazí se podokno 
Styly 

2. V pravém dolním rohu panelu (podokna) Styly kliknout na modrý nápis 
Možnosti… –  zobrazí se okno Možnosti podokna stylů 

3. V okně Možnosti podokna stylů v prvním řádku vybrat možnost Všechny styly 
(a potvrdit tlačítkem OK) 

3.2.9 Vytvořit a použít nový styl znaku nebo odstavce. 

DOMŮ → Styly → šipka v pravém dolním rohu  → tlačítko Nový styl  
v levém dolním rohu 

3.2.10 Upravit existující styl znaku nebo odstavce. 
DOMŮ → Styly → stisk pravého tlačítka myši nad upravovaným stylem → položka 
Změnit 
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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. 

DOMŮ → Odstavec → výběr příslušného tlačítka dle požadavků  
Vlastní styl víceúrovňového číslování seznamu: DOMŮ → Odstavec → tlačítko 
Víceúrovňový seznam  → Definovat nový styl seznamu... 

3.2.12 Používat ohraničení a měnit barvu pozadí odstavce. 

DOMŮ → Odstavec → výběr příslušného tlačítka dle požadavků  
Podrobnější nastavení ohraničení: DOMŮ → Odstavec → tlačítko ohraničení → 
položka Ohraničení a stínování... (na konci seznamu) 
Při označeném textu lze zvolit místo použití v rozevíracím seznamu „Použít na:“  

3.2.13 Kopírovat formát odstavce. 
Nejprve je nutné přesunout kurzor do (nebo označit) odstavce, jehož formát má být 
kopírován. 
DOMŮ → Schránka → tlačítko se štětcem (Kopírovat formát)  
Pak je nutné kliknout myší na (nebo označit) měněný odstavec, případně postupovat 
podle bodu 3.1.8. 

3.2.14 Zajistit, aby byl celý odstavec vždy na jedné stránce („svázat řádky“). 

DOMŮ → Odstavec → šipka v pravém dolním rohu  → záložka Tok textu → 
zatržení políčka Svázat řádky 

3.3 Formátování nadpisu 
Při práci s nadpisy je důležité si uvědomit, že se jedná o odstavec, nejde o žádný další 
typ objektu (to znamená, že např. styly pro formátování nadpisů jsou styly stejného 
typu jako styly pro formátování běžných odstavců textu). 

3.3.1 Nastavit, aby odstavec (typicky nadpis) nezůstal na konci stránky („svázat 
s následujícím“). 

DOMŮ → Odstavec → šipka v pravém dolním rohu  → záložka Tok textu → 
zatržení políčka Svázat s následujícím 

3.3.2 Potlačit dělení slov na konci řádku ve vybraných odstavcích. 

DOMŮ → Odstavec → šipka v pravém dolním rohu  → záložka Tok textu → 
zatržení políčka Nedělit slova 

3.3.3 Použít u nadpisů automatické víceúrovňové číslování 
Předpokládá se, že dokument obsahuje několik úrovní nadpisů (pro jednotlivé úrovně 
jsou použity odlišné styly). Aby byl Word schopen automaticky víceúrovňově 
očíslovat nadpisy, je třeba určit, který styl je použit pro kterou úroveň: 
DOMŮ → Odstavec → tlačítko Víceúrovňový seznam  → Definovat nový 
víceúrovňový seznam.  
Zde se pro jednotlivé úrovně nadpisů postupuje takto: 
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• je nutné tlačítkem „Více >>“ (vlevo dole) zobrazit všechny volby (pravou část) 
dialogového okna,  

• ve sloupci vlevo nahoře (nebo v poli s náhledem schématu uprostřed) se 
postupně vybírají jednotlivé úrovně a ke každé z nich se prostřednictvím 
rozevíracího seznamu „Propojit úroveň na styl:“ volí (vpravo) příslušný styl 
nadpisu použitý v dokumentu,  

 
• je možné volit z několika stylů číslování v rozevíracím seznamu „Styl 
číslování pro tuto úroveň“.  

 
• Pokud je požadováno, aby každá další úroveň obsahovala i číslo předchozí 

úrovně (např. 2, 2.3, 2.3.5), je nutné nastavit hierarchii číslování 
prostřednictvím rozevíracího seznamu „Zahrnout číslo úrovně z:“. 

 
Upozornění: může se stát, že po provedení výše popsaných nastavení se číslování 
u nadpisů v dokumentu neobjeví. Pak je třeba znovu vyvolat dialogové okno 
Definovat nový víceúrovňový seznam a beze změn (nastavení z předchozích kroků by 
měla být v dialogovém okně zachována) jej potvrdit tlačítkem OK. 
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3.4 Formátování oddílu 
3.4.1 Znát význam oddílů v dokumentu. 

Oddíly jsou části dokumentu, které mají jednotné formátování následujících prvků: 
okraje, formát nebo orientace papíru, zdroj papíru pro tiskárnu, ohraničení stránky, 
svislé zarovnání textu na stránce, záhlaví a zápatí, počet sloupců, čísla stránek, čísla 
řádků, poznámky pod čarou a vysvětlivky. 

Pokud je třeba v rámci jednoho dokumentu některou z těchto vlastností změnit, je 
třeba dokument rozdělit do více oddílů. Příklad: jednu stránku je třeba kvůli široké 
tabulce „otočit“ na šířku. Tuto stránku je tedy nutné vyčlenit jako samostatný oddíl. 
Toho se docílí vložením značek konce oddílu před a za tuto stránku. Dokument, který 
byl původně tvořen jedním oddílem, se pak skládá ze tří oddílů. 

3.4.2 Rozdělit dokument do více oddílů. 
Umístit kurzor do místa, kde se bude dokument rozdělovat na oddíly 
ROZLOŽENÍ STRÁNKY → Vzhled stránky → Konce – položky v sekci „Konce 
oddílů“ 

3.4.3 Umístit začátek oddílu: na stejnou stránku / na novou stránku / na sudou stránku / na 
lichou stránku. 
ROZLOŽENÍ STRÁNKY → Vzhled stránky → Konce:  

• na stejnou stránku – Nepřetržitě, 
• na novou stránku – Další stránka, 
• na sudou nebo lichou stránku – Sudá stránka nebo Lichá stránka. 

Odstranění konce oddílu (tj. sloučení dvou sousedících oddílů do jednoho) – je nutné 
smazat znak konce oddílu klávesou Delete např. v zobrazení dokumentu „Koncept“ 
(viz 1.2.1 ) nebo při zobrazení netisknutelných znaků (viz 1.2.4).  

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. 
VLOŽENÍ → Záhlaví a zápatí → Záhlaví nebo Zápatí → Upravit záhlaví resp. zápatí 
– objeví se nabídka NÁSTROJE ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ → NÁVRH, kde lze 
nastavovat vlastnosti záhlaví/zápatí. 
Po přidání oddílu pokračuje záhlaví a zápatí z předchozího oddílu. Je-li potřeba 
v některém z oddílů změnit záhlaví nebo zápatí, je nutné nejprve zrušit vazbu na 
předchozí oddíl: 

• Kurzor se umístí na libovolné místo v daném oddílu, ve kterém má být 
prováděna změna. 

• VLOŽENÍ → Záhlaví a zápatí → Záhlaví nebo Zápatí → Upravit záhlaví resp. 
zápatí – objeví se nabídka NÁSTROJE ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ → NÁVRH  

• NÁSTROJE ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ → NÁVRH → Navigace → vypnout 
(bude šedé) tlačítko Propojit s předchozím  

Teprve poté lze změnit záhlaví/zápatí v novém (nebo v předchozím) oddíle tak, aby se 
to současně neprojevilo i v oddíle předchozím (následujícím): 

• NÁSTROJE ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ → NÁVRH → Záhlaví a zápatí → Číslo 
stránky → Formát – číslovaní stránek – v dialogovém okně lze pak nastavit 
požadované parametry 
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• do záhlaví/zápatí lze vkládat různé typy „automatických“ informací 
prostřednictvím speciálních polí (viz 5.1.3) 

3.4.5 Změnit počet sloupců textu, nastavit šířku sloupců a mezer mezi nimi. Vytvořit různě 
široké sloupce. 
ROZLOŽENÍ STRÁNKY → Vzhled stránky → Sloupce → vybrat počet sloupců 
Změna počtu sloupců vede k vytvoření nových oddílů, pokud se provádí uvnitř 
stávajícího oddílu při označeném textu. 
Změna šířky sloupců a stanovení svých vlastních: ROZLOŽENÍ STRÁNKY → 
Vzhled stránky → Sloupce → Další sloupce… 

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

stránky, formát papíru. 
Orientace dokumentu na šířku resp. výšku: ROZLOŽENÍ STRÁNKY → Vzhled 
stránky → Orientace 
Velikost stránky: ROZLOŽENÍ STRÁNKY → Vzhled stránky → Velikost – případně 
otevřít dialogové okno Další velikosti papíru a upravit velikost 

3.5.2 Změnit velikost okrajů celého dokumentu (nahoře, dole, vlevo, vpravo), nastavit okraj 
u hřbetu. 
Nastavit okraj dole, vlevo, vpravo, nahoře, u hřbetu: ROZLOŽENÍ STRÁNKY → 
Vzhled stránky → Okraje – výběr úpravy okrajů, případně vlastní okraje v dialogovém 
okně Vlastní okraje 

3.5.3 Vložit a odstranit konec stránky v dokumentu. 
Je-li třeba ponechat zbytek stránky od určitého místa prázdný a pokračovat na další 
stránce, je nutné vložit do tohoto místa značku konce stránky:  
Kurzor umístit na místo, kde bude začínat nová stránka → VLOŽENÍ → Konec 
stránky nebo ROZLOŽENÍ STRÁNKY → Vzhled stránky → Konce → Strana nebo 
CTRL + Enter 
Odstranění značky konce stránky je stejné jako odstraňování konce oddílu (viz 3.4.3). 

3.5.4 Použít automatické číslování stránek v dokumentu. 
Číslování stránek lze zvolit „automaticky“ při úpravě záhlaví a zápatí (viz 3.4.4), nebo 
automaticky: VLOŽENÍ → Záhlaví a zápatí → Číslo stránky → vybrat umístění čísla 
stránky a zvolit formát číslování 

4 Objekty 

4.1 Tabulka 
4.1.1 Vytvářet tabulky připravené pro vkládání dat. 

Word umožňuje vytvořit prázdnou tabulku několika způsoby: 
1. VLOŽENÍ → Tabulky → Tabulka → kliknutím do matice vyznačit počet řádků 

a sloupců – takto vytvořená tabulka bude na šířku vyplňovat celou stránku, je však 
možné šířku sloupců přizpůsobit jejich obsahu (viz 4.1.7). 

2. VLOŽENÍ → Tabulky → Tabulka → Vložit tabulku… → v dialogovém okně 
nastavit počet řádků a sloupců, případně zvolit variantu Přizpůsobit obsahu 
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3. VLOŽENÍ → Tabulky → Tabulka → Navrhnout tabulku – v případě potřeby 
tvorby velmi nepravidelné tabulky (spočívá v jejím nakreslení pomocí myši): 

• nakreslit vnější obrysy tabulky – objeví se NÁSTROJE TABULKY → 
ROZLOŽENÍ (vnější obrys se kreslí naposledy použitými parametry čáry – 
v případě potřeby jiného nastavení je nutné obrys nejdřív nakreslit s těmito 
parametry a pak vygumovat, nastavit parametry čáry a znovu nakreslit) 

• NÁSTROJE TABULKY → NÁVRH → Ohraničení – nastavení stylu čáry 
• tlačítkem „Guma“ lze odstranit nepotřebné čáry (buňky se sloučí) 
• tlačítko „Navrhnout tabulku“ vypíná/zapíná kreslení 
• NÁSTROJE TABULKY → ROZLOŽENÍ → Zarovnání – nastavení 

zarovnání, směru textu v buňce 
Word umožňuje vytvořit tabulku, která již může obsahovat data (převod ze 
strukturovaného textu): označení bloku strukturovaného textu → VLOŽENÍ → 
Tabulky → Tabulka → Převést text na tabulku → zvolit oddělovače textu, potvrdit. 
Tabulku (vybranou kurzorem) lze samozřejmě převést i zpět na text: NÁSTROJE 
TABULKY → ROZLOŽENÍ → Data → Převést na text. 

4.1.2 Vkládat a upravovat data v tabulce. 
Po umístění textového kurzoru do buňky je možné vkládat text. Přesun na další buňku 
se provádí klávesou Tab (tabulátor), přesun na předchozí buňku kombinací Shift + 
Tab, případně šipkami. Pokud se textový kurzor nachází v poslední buňce tabulky, 
způsobí stisk klávesy Tab přidání nového řádku a přesun na jeho první buňku. 

4.1.3 Zarovnat obsah sloupců vlevo, vpravo, na střed a podle desetinné čárky. 
Označit příslušné sloupce → NÁSTROJE TABULKY → ROZLOŽENÍ → Zarovnání 
Zarovnání podle desetinné čárky: označit příslušné sloupce → umístit na vodorovné 
pravítko tabulátorovou zarážku „Desetinná zarážka“ (viz 3.2.7) 
Předpokládá se, že okraje sloupců v buňce jsou nastaveny do pozice hran tabulky. 
Pokud se jedna ze zarážek nachází dál za hranou tabulky , zarovnání 
vlevo (vpravo) posune obsah k této zarážce a může dojít ke schování obsahu. 

4.1.4 Vybírat řádky, sloupce, buňky a celé tabulky. 
Výběr řádku: kliknutím myši do levého okraje dokumentu v úrovni daného řádku. Při 
tažení myši směrem nahoru/dolů s držením levého tlačítka se označí více řádků. 
Výběr sloupce: kliknutí myši do horního okraje tabulky (kurzor myši se změní na 
černou šipku směřující dolů). Při tažení myši směrem doleva/doprava s držením 
levého tlačítka se označí více sloupců. 

4.1.5 Vkládat a odstraňovat řádky a sloupce v tabulce. 
Označit příslušné řádky nebo sloupce → NÁSTROJE TABULKY → ROZLOŽENÍ 
→ Řádky a sloupce → Odstranit → příslušná položka 
Vkládání: označit řádky/sloupce, přejet k horní nebo dolní hranici označené části, 
objeví se značka „+“ , na kterou je třeba kliknout. 

4.1.6 Upravovat šířku sloupců a výšku řádků v tabulce. 
Pomocí myši uchopit přepážku mezi řádky/sloupci a tažením přesunout (mění se 
poměr mezi sousedními buňkami) 
NÁSTROJE TABULKY → ROZLOŽENÍ → Velikost buňky 
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Pomocí myši uchopit předěl na Pravítku a tažením přesunout (mění se velikost buňky 
vlevo) – u označených buněk se mění šířka sloupců jen těchto buněk 

4.1.7 Přizpůsobit šířku sloupců obsahu. 
Jednotlivé sloupce: dvojklik na pravé ohraničení sloupce 
Celá tabulka: NÁSTROJE TABULKY → ROZLOŽENÍ → Velikost buňky → 
Přizpůsobit → Přizpůsobit obsahu nebo označit celou tabulku → kliknout pravým 
tlačítkem myši kamkoliv do tabulky → Přizpůsobit → Přizpůsobit obsahu 

4.1.8 Slučovat a rozdělovat buňky. 
Sloučení: označit buňky určené ke sloučení → kliknout do nich pravým tlačítkem 
myši → Sloučit buňky 
Rozdělení: kliknout pravým tlačítkem myši do příslušné buňky → Rozdělit buňky → 
zadat počet řádků a sloupců 

4.1.9 Řadit řádky podle vybraného sloupce. 
NÁSTROJE TABULKY → ROZLOŽENÍ → Data → Seřadit → nastavit parametry 
řazení (nelze řadit tabulku se sloučenými buňkami) 

4.1.10 Nastavit vnitřní okraje buněk. 
NÁSTROJE TABULKY → ROZLOŽENÍ → Zarovnání → Okraje buňky 

4.1.11 Upravovat styl ohraničení buněk tabulky, šířku a barvu čáry. 
NÁSTROJE TABULKY → NÁVRH → Ohraničení → Ohraničení (pro označené 
buňky) 
NÁSTROJE TABULKY → NÁVRH → Ohraničení → Návrhář ohraničení → 
nastavení vlastností pera (barva, tloušťka, styl) → kliknutí na upravovanou hranu 

4.1.12 Volit stínování (barvu pozadí) buněk tabulky. 
NÁSTROJE TABULKY → NÁVRH → Styly tabulky → Stínování – aplikuje barvu 
výplně (pozadí) na vybrané buňky 
Označit buňky → kliknout do nich pravým tlačítkem myši → Ohraničení a stínování 

4.1.13 Rozdělit tabulku na dvě, sloučit dvě tabulky do jedné. 
Rozdělení tabulky na dvě: umístit kurzor do buňky, která má být v prvním řádku druhé 
tabulky → NÁSTROJE TABULKY → ROZLOŽENÍ → Sloučit → Rozdělit tabulku 
Spojení více tabulek v jednu: vymazat všechno mezi tabulkami (včetně případného 
prázdného řádku) 

4.1.14 Umístit tabulku k levému/pravému okraji, na horizontální střed stránky. 
NÁSTROJE TABULKY → ROZLOŽENÍ → Tabulka → Vlastnosti 

Označit celou tabulku (např. terčík nad levým horním rohem ) → DOMŮ → 

Odstavec → příslušné tlačítko na kartě  
4.1.15 Vložit nad tabulku titulek s automatickým číslováním. 

Umístit kurzor do tabulky → REFERENCE → Titulky → Vložit titulek 

4.1.16 Vložit do textu křížový odkaz na titulek tabulky. 
Na zvolené místo v textu (určené umístěním kurzoru) lze vložit křížový odkaz: 
VLOŽIT → Odkazy → Křížový odkaz nebo REFERENCE → Titulky → Křížový 
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odkaz – v dialogovém se okně zvolí požadovaný typ odkazovaného objektu 
(rozevírací seznam „Typ odkazu:“), forma vloženého odkazu (rozevírací seznam 
„Vložit odkaz na:“) a samotný odkazovaný objekt (seznam ve spodní části 
dialogového okna). 
Tímto způsobem lze odkazovat libovolné jiné číslované objekty (obrázky, nadpisy 
kapitol číslované dle 3.3.3, poznámky, rovnice apod.). 
Tip: pokud je do textu vložen křížový odkaz na tabulku v podobě „Návěští a číslo“, 
bude vloženo slovo Tabulka s velkým písmenem „T“, což se často nehodí (např. 
v textu „… viz Tabulka 1“). Velké písmeno na začátku slova Tabulka nemá smysl 
opravovat ručně, protože po aktualizaci odkazů se změní zpět na velké. Řešení je 
následující: kliknout pravým tlačítkem na křížový odkaz → Upravit pole… → 
v dialogovém okně Pole rozbalit dole nabídku Formát a vybrat položku Malá. 

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.) 
VLOŽENÍ → Ilustrace → Obrázky – objeví se dialogové okno pro vložení obrázku 
(najít obrázek na disku). V dialogovém okně lze (rozbalením tlačítka „Vložit“) využít 
volby: 

• „Připojit k souboru“ – obrázek nebude uložen přímo v dokumentu, ale bude na 
něj z dokumentu odkazováno (tím se zmenší velikost samotného dokumentu), 
pokud bude třeba obrázek zobrazit, Word si jej otevře ze zadaného umístění. 

• „Vložit a propojit“ – obrázek bude vložen do dokumentu a bude propojen se 
svým zdrojem, tzn. pokud se změní zdroj, je možné obrázek v dokumentu 
aktualizovat klávesou F9. 

• „Vložit“ – vložení do dokumentu bez jakýchkoliv závislostí na zdroji. 
• úprava propojení: SOUBOR → Informace → Upravit odkazy na soubory 

(vpravo dole, pod informacemi pod náhledem) – příkaz je dostupný jen 
v případě existujících propojení (v uloženém souboru). 

VLOŽENÍ → Ilustrace → Online obrázky – dialogové okno „Vložit obrázky“ 
(umožňuje vložit obrázky z internetu) 
VLOŽENÍ → Ilustrace → Obrazce – objeví se nové menu NÁSTROJE KRESLENÍ 
→ FORMÁT pro kreslení základních tvarů (ovály, úsečky, obdélníky, propojovací 
entity) určených k tvorbě schémat 
VLOŽENÍ → Ilustrace → SmartArt → výběr z galerie diagramů – objeví se nové 
menu NÁSTROJE OBRÁZKU SMARTART → NÁVRH – vkládání a úprava 
diagramů (rozšiřující funkce jsou k dispozici v pásech karet NÁVRH a FORMÁT) 
VLOŽENÍ → Ilustrace → Graf → výběr z nabízených typů – objeví se nové menu 
NÁSTROJE GRAFU → NÁVRH – vložení libovolného typu grafu, data jsou předem 
nastavena ve formě tabulky otevřené v MS Excel, jejíž obsah lze měnit 
VLOŽENÍ → Symboly → Symbol evtl. Další symboly... – umožňuje vložit speciální 
symboly a znaky 
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4.2.2 Vybírat objekty. 
Objekty lze vybírat klikem na zvolený objekt, následně lze využít kontextové volby 
přístupné přes pravé tlačítko myši.  

4.2.3 Kopírovat a přesouvat objekty uvnitř dokumentu a mezi dvěma otevřenými dokumenty. 
Kopírovat objekty (CTRL + C), vyjmout je (CTRL + X) a vkládat je (CTRL + V) lze 
po jejich prvotním označení (výběru). Vloženy budou na místo výskytu kurzoru v 
daném dokumentu. 

4.2.4 Měnit velikost objektů a odstraňovat objekty. 
Měnit velikost objektů lze po jejich označení a to za pomoci tažení za jejich úchopné 
body myší, popřípadě redefinovat jejich velikost za pomocí kontextové nabídky (pravé 
tlačítko myši) Vlastnosti objektu. Po označení objektu se pro jeho odstranění používá 
klávesa Delete. 

4.2.5 Měnit styl obtékání objektů. 
Označit objekt → ROZLOŽENÍ STRÁNKY → Uspořádat → Zalamovat text – 
definice umístění textu vůči obrázku, grafu apod. (v textu, před textem, za textem a 
další volby) 
ROZLOŽENÍ STRÁNKY → Uspořádat → Pozice – definice umístění obrázku, grafu 
apod. v rámci stránky/dokumentu 
NÁSTROJE GRAFU → FORMÁT → Uspořádat 

Označit objekt → kliknout na tlačítko vpravo nahoře  → vybrat styl obtékání 
4.2.6 Upravovat objekty: otočit, překlopit, oříznout, změnit jas, kontrast, sytost barev, 

barevný odstín. 
Označení obrázku → NÁSTROJE OBRÁZKU → FORMÁT → Upravit → 
Automatické opravy → Možnosti automatických oprav obrázku... – podokno „Formát 
obrázku“ s jednotlivými záložkami (řádek ikon) pro přesnou specifikaci parametrů 
NÁSTROJE OBRÁZKU → FORMÁT – jednotlivé karty a tlačítka v nich umožňují 
měnit parametry obrázku interaktivně (bez nutnosti kontrolovat jejich hodnoty) 

4.2.7 Vložit pod objekt titulek s automatickým číslováním. 
Titulek k objektu (obrázek, rovnice, tabulka) lze při označeném objektu vložit přes 
kontextové menu, položka Vložit titulek nebo REFERENCE → Titulky → Vložit 
titulek. 

4.2.8 Vložit do textu křížový odkaz na titulek grafického objektu. 
Pro vkládání křížového odkazu na titulek grafického objektu platí totéž, co v případě 
vkládání křížového odkazu na titulek tabulky (viz 4.1.16). 
Tip: pokud je do textu vložen křížový odkaz na tabulku v podobě „Návěští a číslo“, 
bude vloženo slovo Obrázek s velkým písmenem „O“, což se často nehodí (např. 
v textu „… viz Obrázek 1“). Velké písmeno na začátku slova Obrázek nemá smysl 
opravovat ručně, protože po aktualizaci odkazů se změní zpět na velké. Řešení je 
následující: kliknout pravým tlačítkem na křížový odkaz → Upravit pole… → 
v dialogovém okně Pole rozbalit dole nabídku Formát a vybrat položku Malá. 
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4.3 Nakreslené objekty 
4.3.1 Kreslit grafické objekty (čtverec, obdélník, kruh, ovál, trojúhelník, válec, textové pole 

apod.). 
Vložení grafických objektů do dokumentu je popsané v části 4.2.1 (str. 13). Tuto 
funkcionalitu je možné využít i pro kreslení schémat, obrázků, specifických diagramů. 
Tyto grafické objekty lze doplnit textem – na kartě VLOŽENÍ → Text lze nalézt volby 
Textové pole pro vkládání ohraničených textových oblastí, Vložit WordArt pro 
speciální grafický text nebo Objekt pro libovolný typ objektu, např. i matematického 
výrazu vytvořeného pomocí aplikace Editor rovnic. 

4.3.2 Propojovat nakreslené objekty šipkami s ukotvenými konci. 
Aby bylo možné nakreslené objekty propojovat šipkami, které budou ukotveny 
(přichyceny) k objektům, je nutné do dokumentu nejprve vložit kreslicí plátno: 
VLOŽENÍ → Ilustrace → Obrazce → Nové kreslicí plátno (úplně dole). Dále se pak 
objekty vkládají na toto plátno. 
Vkládání šipek: VLOŽENÍ → Ilustrace → Obrazce 

4.3.3 Změnit barvu objektu, barvu a šířku obrysové čáry. 
Barvu objektu, tloušťku čáry, popřípadě typ čáry lze změnit v menu NÁSTROJE 
KRESLENÍ → FORMÁT → Styly obrazců → Obrys obrazce. 

4.3.4 Nastavit průhlednost objektu. 
Kliknutím označit objekt → NÁSTROJE KRESLENÍ → FORMÁT → Styly obrazců 
→ šipka v pravém dolním rohu  → sekce Výplň, volba Průhlednost 

4.3.5 Používat efekty objektů, jako např. stín, odraz, otočení v prostoru. 
NÁSTROJE KRESLENÍ → FORMÁT → Styly obrazců → Efekty obrazců – volby 
pro vzhledové zatraktivnění objektu  

4.3.6 Vložit textový popisek do objektu. 
Textový popisek do objektu lze vložit pomocí kontextového menu a volby Přidat text. 
Takto přidaný text je součástí kresleného objektu. 

4.3.7 Vytvořit a upravit organizační diagram. 
Po vložení organizačního diagramu (SmartArt, viz 4.2.1, str. 13) je možné doplnit 
popisný text do políček označených „Po kliknutí vložit text“. Další rozšiřující funkce 
jsou přístupné přes menu NÁSTROJE OBRÁZKU SMARTART zobrazené při 
vybraném diagramu (pásy karet NÁVRH a FORMÁT) nebo přes místní kontextovou 
nabídku příslušící k objektu. 

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 
VLOŽENÍ → Text → Objekt → karta „Vytvořit nový“ → Editor rovnic 3.0 
Výraz se zapisuje do rámečku, sestavuje ze znaků na klávesnici, symbolů (horní 
proužek ikon) a tvarů (spodní proužek) na plovoucím panelu nástrojů „Rovnice“. 
Mezery se vkládají z palety symbolů (mezerník je editorem ignorován). 
Klepnutím kurzorem myši mimo rámeček se ukončí práce v prostředí pro vytváření 
rovnic (návrat do uživatelského rozhraní Wordu, plovoucí panel nástrojů se skryje). 
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Při slovním zápisu matematického vztahu je potřeba zvolit styl Text v prostředí pro 
vytváření rovnic: Styl → Text (implicitně je Matematika) 

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. 
VLOŽENÍ → Symboly → Rovnice → vybrat z předefinovaných nebo Vložit novou 
rovnici 
Výraz se zapisuje do rámečku, sestavuje se ze znaků na klávesnici, symbolů 
(znaménka apod.) a struktur (funkce, matice apod.) v pásu karet NÁSTROJE 
ROVNICE → NÁVRH. Mezery se vkládají z klávesnice (je možné vložit více mezer 
za sebou), jednotlivé části rovnice je možné formátovat prostřednictvím funkcí v pásu 
karet DOMŮ (klasické uživatelské rozhraní Wordu je nadále přístupné). 
Klepnutím kurzorem myši mimo rámeček se ukončí práce v prostředí pro vytváření 
rovnic (skryje se pás karet NÁSTROJE ROVNICE → NÁVRH). 
Slovní zápis uvnitř matematického textu: NÁSTROJE ROVNICE → NÁVRH → 
Nástroje → Normální text 

4.4.3 Upravit výraz, přesunout, změnit velikost. 
V režimu kompatibility: dvojklik na objektu nebo v kontextové nabídce (pravé tlačítko 
myši): Objekt Rovnice → Upravit 
V normálním režimu: kliknutí do prostoru výrazu a provedení potřebných úprav 

4.5 Obsah 
4.5.1 Vložit automaticky generovaný obsah dokumentu, zvolit formát obsahu. 

REFERENCE → Obsah → Obsah → výběr z předefinovaných stylů obsahu 
Do obsahu jsou vybírány automaticky styly, které se používají v globální šabloně pro 
nadpisy (Nadpis 1, Nadpis 2,…). 

4.5.2 Vybrat do obsahu nadpisy dle použitých stylů, přiřadit stylům úrovně v obsahu. 
REFERENCE → Obsah → Obsah → Vlastní obsah → tlačítko „Možnosti“ → nastavit 
hierarchii nadpisů (nastavením příslušných čísel úrovní v obsahu): 

• výběr a nastavení úrovně stylu v obsahu – zapsáním čísla úrovně, ve které má 
být text označený daným stylem zobrazen v obsahu 

• rušení stylu v obsahu – smazáním čísla úrovně 
Při změně textu nadpisu nebo přesunutí nadpisu na jinou stránku je nutné provádět 
aktualizace pole s obsahem: REFERENCE → Obsah → Aktualizovat tabulku → Celá 
tabulka 

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

Do zvoleného místa textu umístit kurzor: REFERENCE → Poznámky pod čarou → 
Vložit pozn. pod čarou → zápis textu poznámky – vloží na konec stránky čáru a výčet 
bodů s textem poznámek 
Odstranění – nutno v textu odstranit odkaz na poznámku (stejný způsob jako u mazání 
textu, viz 2.4.4) 



Provozně  ekonomická  fakulta  Mendelovy  univerzity  v  Brně  

   17/20  

5 Šablony 

5.1 Koncepce a praxe 
5.1.1 Rozumět termínu šablona dokumentu. 

Šablona je předloha (vzor), podle které se vytváří určitý typ dokumentu; určuje jeho 
základní strukturu a nastavení, obsahuje prvky, které jsou pro daný typ dokumentu 
společné, opakují se (rozložení stránky, obsahy záhlaví a zápatí, mohou obsahovat 
nadefinované styly, společné úseky textu, makra i nastavení ovládacích panelů). 
Vytvářejí se s cílem zjednodušit si práci při vytváření dalších podobných dokumentů 
a dosáhnout jejich jednotného vzhledu. Implicitně jsou nové dokumenty zakládány na 
základě šablony Normal.dotx (Normal.dot) – Prázdný dokument.  
Šablony jsou soubory s příponou .dotx (ve verzi 2003 a starších to byla přípona .dot). 
Příkladem šablony může být hlavičkový papír firmy, který obsahuje logo firmy, název, 
kontakty a další náležitosti společné všem dokumentům, které opouštějí firmu. 

5.1.2 Použít existující šablonu pro vytvoření nového dokumentu. 
SOUBOR → Nový → vybrat šablonu, na které bude dokument založený (případně 
vyhledat a použít šablonu z internetu) → tlačítko Vytvořit 

5.1.3 Vložit informační pole do dokumentu (např. datum, číslování stránek nebo umístění 
souboru), do záhlaví a zápatí dokumentu. 
Informační pole jsou v aplikaci Microsoft Word používána jako zástupné symboly dat, 
která se mohou v dokumentu měnit. 
Vložení pole do libovolného místa v dokumentu (kde je umístěn kurzor): 
VLOŽENÍ → Text → Rychlé části → Pole…  – v dialogovém okně lze vybírat pole 
k vložení (pole jsou organizována do kategorií) 
V případě vkládání polí do záhlaví/zápatí dokumentu lze využít NÁSTROJE 
ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ → NÁVRH → Vložit → Rychlé části→ Pole a poté (ve 
stejném dialogovém okně) vybrat požadované pole. Postupy vytvoření/úpravy záhlaví 
či zápatí včetně použití přednastavených možností stránkování byly vysvětleny 
v částech 3.4.4 a 3.5.4. 
Význam některých polí:  

• Page (kategorie Číslování) – číslo stránky,  
• NumPages (kategorie Informace o dokumentu) – počet stránek dokumentu, 
• StyleRef (kategorie Propojení a odkazy) – text odstavce formátovaného daným 

stylem (např. pro název kapitoly v záhlaví) 
Pozn.: Implicitně je nastaveno zobrazování hodnoty pole. Pro přepínání mezi 
hodnotou a kódem pole slouží kombinace kláves ALT + F9. 

5.1.4 Uložit dokument jako šablonu dokumentu. 
Šablonu lze vytvořit z libovolného dokumentu (i z existující šablony), ve kterém se 
připraví vše, co má šablona obsahovat a následně uloží jako šablona:  
Soubor → Uložit jako → výběr umístnění → v dialogovém okně v rozevíracím 
seznamu „Uložit jako typ“ vybrat typ dokumentu „Šablona Word (*.dotx)“ nebo 
„Šablona Word 97–2003 (*.dot)“ 
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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. 
Hromadná korespondence slouží k vytváření jednotných dokumentů lišících se pouze 
v určitých položkách (ve všech dokumentech jde o stejné položky) – proto není nutné 
vytvářet např. několik kopií dopisů/obálek/štítků podle počtu jmen, ale jen jeden 
dokument, ve kterém se budou měnit konkrétní údaje, které jsou uložené v jiném 
samostatném souboru. 
Pro práci s hromadnou korespondencí je potřeba tzv. hlavní dokument, kterým je např. 
pozvánka, dopis, obálka, vizitka atd. s vyhrazenými místy pro vložení měnících se 
údajů, tzv. slučovací polí (vytvoří se ve Wordu). Slučovací pole mají nastavenu vazbu 
na tzv. zdrojový dokument, který je zdrojem dat pro hlavní dokument a obsahuje např. 
oslovení, jména, adresy.  
Zdrojový dokument obsahuje data ve tvaru záznamů v tabulkách vytvořených ve 
Wordu, Excelu nebo Accessu nebo v jiných databázových souborech vytvořených 
v jiných databázových systémech. Sloupce tabulky jsou datová pole (kategorie 
informací), řádky kromě prvního (záhlaví) jsou záznamy (první řádek obsahuje názvy 
vkládaných polí). 

6.1.2 Otevřít a připravit základní dokument pro hromadnou korespondenci. 
Otevřít obvyklým způsobem připravený soubor s hlavním dokumentem a spustit 
průvodce hromadnou korespondencí: 
KORESPONDENCE → Spustit hromadnou korespondenci → Podrobný průvodce 
hromadnou korespondencí – následují kroky: 
1. krok – Výběr typu dokumentu (např. Dopisy) → postup dále odkazem Další: 
Počáteční dokument (vpravo dole v podokně úloh) 
2. krok – Vybrat počáteční dokument (např. Použít aktuální dokument) → postup dále 
odkazem Další: Vybrat příjemce 
Nebo je možné postupovat bez průvodce, s využitím funkcí (tlačítek) v pásu karet 
Korespondence: 
KORESPONDENCE → Spustit hromadnou korespondenci → Spustit hromadnou 
korespondenci → vybrat typ dokumentu 

6.1.3 Vybrat seznam adres nebo jiný zdroj dat pro použití v hlavním dokumentu hromadné 
korespondence. 
3. krok – Vybrat příjemce (např. Použít existující seznam a následně kliknout na 
Procházet… ) → postup dále odkazem Další: Vytvořit dopis 
Nebo bez využití průvodce: 
KORESPONDENCE → Spustit hromadnou korespondenci → Vybrat příjemce 

6.1.4 Vkládat slučovací pole do dokumentu pro hromadnou korespondenci (dopisy, adresní 
štítky). 
4. krok – Vytvořit dopis – nastavit kurzor na pozici, kam bude vkládáno slučovací pole 
→ kliknout na Další položky… – otevře se okno Vkládat slučovací pole: zaškrtnout 
Databázová pole a následně vybírat jednotlivá slučovací pole a pomocí tlačítka Vložit 
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vkládat do hlavního dokumentu (postupně na různá místa) → postup dále odkazem 
Další: Zobrazit náhled dopisů 
Nebo bez využití průvodce: 
KORESPONDENCE → Zapsat a vložit pole → Vložit slučovací pole 

6.1.5 Sloučit seznam adres s dopisem nebo adresními štítky do jednoho nového dokumentu 
nebo tiskového výstupu. 
5. krok – Zobrazit náhled dopisů – je zobrazován náhled výsledných dokumentů, 
prochází se seznamem , je možné odstranit některé dokumenty 
(tlačítkem „Vyloučit tohoto příjemce“) nebo vybrat jen některé (tlačítkem „Upravit 
seznam příjemců“) → postup dále odkazem Další: Dokončit hromadnou 
korespondenci 
Nebo bez využití průvodce: 
KORESPONDENCE → Náhled výsledků → Náhled výsledků – možnost prohlédnout 
si sloučený dokument (šipky – lze listovat záznamy hromadné korespondence) 

6.1.6 Tisknout hromadnou korespondenci, například dopisy a adresní štítky. 
6. krok – Dokončit hromadnou korespondenci (vlastní sloučení dokumentů) – lze 
přesměrovat přímo na tiskárnu (Tisk) nebo sloučit do nového dokumentu (Upravit 
jednotlivé dopisy) – vybrat Upravit jednotlivé dopisy a v dialogu stanovit, pro které 
záznamy chci sloučit dokumenty – tím vznikne nový dokument, který lze uložit pod 
zvoleným jménem. 
Nebo bez využití průvodce: 
KORESPONDENCE → Dokončit → Dokončit a sloučit → Upravit jednotlivé 
dokumenty  

7 Tisk 

7.1 Příprava 
7.1.1 Kontrolovat pravopis, opravovat pravopisné chyby a odstraňovat opakující se slova. 

REVIZE → Kontrola pravopisu → Pravopis a gramatika nebo F7 
Při nalezení chyby (červenou vlnovkou podtržené slovo) lze slovo s chybou buď 
přeskočit, nebo zařadit do slovníku, popř. nahradit některou z nabízených možností 
(všechny tyto možnosti se objeví i v příruční nabídce, pokud je na podtržené slovo 
kliknuto pravým tlačítkem myši). 

7.1.2 Přidávat slova do vestavěného uživatelského slovníku. 
REVIZE → Kontrola pravopisu → Pravopis a gramatika → tlačítko Přidat (v podokně 
Kontrola pravopisu) 

7.1.3 Zobrazit náhled dokumentu před tiskem. 
SOUBOR → Vytisknout nebo CTRL + P 
Přiblížení/oddálení dokumentu: kliknout do dokumentu, CTRL + kolečko na myši. 
Listování náhledem – ovládací prvek vlevo dole, popř. posuvník vpravo. 

7.1.4 Zjistit rozsah dokumentu (počet slov, znaků, odstavců, řádků).  
Kliknout na položku „Počet slov“ vlevo dole na stavovém řádku (pokud je 
zobrazován) nebo REVIZE → Kontrola pravopisu → Počet slov 
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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. 
SOUBOR → Vytisknout → dále pak: 

• nastavit počet kopií (Kopie), 
• vybrat příslušnou tiskárnu (Tiskárna), 
• nastavit rozsah tisku – celý dokument, určité stránky, aktuální stránka 

(Nastavení – první volba),  
• popř. stanovit počet stránek na list (Nastavení – poslední volba). 

Po nastavení všech možností tisku je tisk spuštěn stiskem tlačítka Tisk se symbolem 
tiskárny (nahoře). 


