Stručný popis Microsoft Wordu
Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro
zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy, zprávy, smlouvy, manuály i celé knihy. Word dokáže až
překvapivě dobře vytvářet také různé složité a specializované typy dokumentu,
které bývají normálně doménou jiných aplikací.
Pracovní plocha aplikace Word
Jestliže spustíme Microsoft Word bez otevření stávajícího dokumentu - tedy
jestliže například z nabídky Start systému Windows vybereme Všechny
programy (případně Programy), Microsoft Office, Microsoft Office Word 2003 vytvoří Word automaticky nový prázdný dokument. Podobu okna aplikace Word
nad tímto novým dokumentem vidíme na obrázku 1-1. Vzhledem k rozsáhlým
možnostem přizpůsobení muže v konkrétním případě vypadat i jinak; základní
postupy pro přidávání a odebírání jednotlivých prvku rozhraní a pro jeho další
úpravy najdeme v této kapitole v části „Nastavení uživatelského rozhraní
Wordu“.

Použití klávesy Enter
Klávesu Enter používáme na ukončení odstavce textu. Stačí jednoduše umístit
kurzor za poslední slovo plánovaného odstavce a stisknout Enter. Word pak
vytvoří na dalším řádku nový odstavec.
Pozor! Klávesa Enter se nepoužívá na ukončování jednotlivých řádků, jak bylo
zvykem například u psacích strojů. Používejte ji pouze, pokud budete chtít
vytvořit nový odstavec.
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Použití klávesy Backspace
Klávesa Backspace je umístěna nad klávesou Enter S její pomocí můžeme
vymazat vše, co leží vlevo od blikajícího kurzoru. Použijeme-li ji na začátku
řádku, pak se kurzor posune o řádek nahoru.
Klávesou Backspace můžeme například spojovat zpět odstavce vytvořené
klávesou Enter nebo, jaksi ukážeme později, snadno opravovat překlepy.

Přepínání klávesnic
Umístění jednotlivých znaků se na klávesnici může měnit v závislosti na tom,
jakou klávesnici používáme.
U nás se samozřejmě nejčastěji používá česká klávesnice. To, jakou máte
zvolenou klávesnici, poznáte podle nápisu na ikonce na dolní liště, pokud máte
zapnutou českou klávesnicí, pak na ikonce máte napsáno Cs.
Klávesnici přepneme na anglickou tak, že klepneme levým tlačítkem myši na
ikonku a z nabídky možností si vybereme možnost angličtina a klepneme na ni.
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Použití klávesy Shift
Důležité místo na klávesnici má také klávesa Shift, proto ji na klávesnici
nalezneme hned dvakrát. Klávesu Shift využijeme např. pro psaní velkých
písmen.
Stisknutá klávesa Shift mění význam nejen kláves s písmeny. Pomocí klávesy
Shift píšeme na ostatních klávesách ty znaky, které jsou většinou barevně
vyznačeny a na klávese jsou umístěny vpravo nahoře.

Vkládání znaků, které nejsou na klávesnici

V této části se naučíte vkládat do textu znaky, které na klávesnici nenajdete,
např. ©.
Chceme-li vložit podobný znak do textu, klepneme v panelu nabídek na Vložit a
vybereme příkaz nabídky Symbol.
Na kartě Symboly pak najdeme požadovaný symbol a klepneme na něj levým
tlačítkem myši a pak tento vybraný symbol vložíme do textu klepnutím na
tlačítko Vložit.
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Označení chyb, automatická kontrola pravopisu
Při výchozím nastavení aplikace Microsoft Word je zapnutá automatická kontrola
pravopisu. Slova, ve kterých může být pravopisná chyba, označí Microsoft Word
podtržením červenou vlnovkou. Tato slova můžeme
jednoduše opravit, když pravým tlačítkem myši klepneme na
slovo podtržené červenou vlnovkou a ze zobrazené nabídky
klepnutím myši vybereme správný tvar slova.
POZOR !
Automatická kontrola pravopisu neumí odhalit chyby
ve shodě podmětu s přísudkem nebo ve slovech, která
jsou nevhodně použita a zároveň gramaticky správně.
Neodhalí také chyby typu, když např. místo slova
jeden napíšete slovo jelen. Pokud Microsoft Word
napsané slovo nezná, podtrhne ho také.
Kontrola pravopisu v celém dokumentu
V této části si ukážeme, jak Snadno zkontrolujeme pravopis v celém dokumentu.
Microsoft Word nám nyní bude postupně zobrazovat všechna podtržená slova a
nabízet možnost opravy. V panelu nabídek klepneme na nabídku Nástroje a
vybereme příkaz Pravopis. Kontrolu pravopisu můžeme vyvolat i stiskem
zkratkové klávesy F7.
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Chybu ve slově můžeme opravit nahrazením slova jednou z nabízených
možností. Také se nám může stát, že jsme přesvědčeni, že podtržené slovo je
napsáno správně - může jít například o odborný termín, který Microsoft Word
nezná, pak můžeme toto slovo přeskočit nebo jej přidat slovníku správných
tvarů.
Opravy textu pomocí kláves Backspace, Delete a Insert
klávesa Backspace - tato klávesa maže vše od kurzoru směrem doleva Klávesa
Delete - tato klávesa maže vše Od kurzoru směrem doprava
Klávesa Insert - tato klávesa vypíná nebo zapíná přepisování textu

Označení a barevné zvýraznění textu
Pro označení textu existuje několik způsobů. Nejčastěji se však používá myš.
Kurzor myši umístíme před první znak textu, který hodláme označit. Stiskneme
levé tlačítko myši, držíme ho stisknuté a posuneme myš na poslední znak
plánovaného výběru textu, pak levé tlačítko myši uvolníme. Pokud na označený
text znovu klepnete levým tlačítkem myši, označení zmizí.
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Tipy pro rychlejší práci:
Označení jednoho slova - poklepejte (dvakrát rychle za sebou klepněte) levým
tlačítkem myši na vybrané slovo.
Označení jedné věty- stiskněte klávesu Ctrl a jednou klepněte levým tlačítkem
myši do zvolené věty.
Označení odstavce - třikrát rychle za sebou klepněte levým tlačítkem myši ve
vybraném odstavci.
Označení celého řádku - klepněte levým tlačítkem myši vlevo před zvoleným
řádkem.
Označený text barevně zvýrazníme tak, že v horním panelu nástrojů klepneme
levým tlačítkem myši na šipku vpravo vedle tlačítka zvýraznění a klepneme na
políčko vybrané barvy.

Typ písma
Typ písma udává jeho vzhled. Nastavit ho lze několika různými způsoby - my si
pro začátek ukážeme ten nejjednodušší- pomocí panelu nástrojů.

Nejprve si vybereme text, ve kterém chceme typ písma změnit. Pak na panelu
nástrojů Formát klepneme levým tlačítkem myši na šipku dolů vpravo od
rozevíracího seznamu Písmo a klepneme na název písma, které chceme použít.
Mezi nejčastěji používané typy písma patří typ Arial, Times New Roman, Courier
New nebo Verdana. Pozor! Některé typy písma neobsahují české národní
znaky.
Tučné písmo, kurzíva, podtržené písmo
Pro téměř každé písmo můžete ještě zvolit jeho drobnou úpravu - zvýraznit
písmo tučně, použít kurzívu nebo text podtrhnout.
Jednotlivé efekty lze i vzájemně kombinovat, můžeme například v podtržené větě
zvýraznit tučně jedno slovo.
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Velikost písma
Nadpisy a důležité části textů se mohou Od ostatního textu odlišovat také
velikostí písma.
Velikost písma nastavujeme na panelu nástrojů Formát, kdy v poli Vybrat
velikost písma zadáme nebo vybereme velikost v bodech.
Běžně se používají velikosti Od 1O do 12.

Barva písma
Chceme-li změnit barvu určité části textu, musíme si ji nejprve označit. S
různými způsoby a tipy, jak snadno označit text jsme se seznámili již dříve.
Jakmile máme text vybraný, pak na panelu nástrojů Formát klepneme levým
tlačítkem myši na šipku vpravo vedle tlačítka Barva písma a z nabízených
možností si klepnutím vybereme zvolenou barvu.
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Zvýraznění písma
Pokud potřebujeme barevně zdůraznit určitou pasáž textu, je vhodné použít tzv.
zvýraznění písma.
Tlačítko Zvýraznění najdete na panelu nástrojů Formát hned vedle tlačítka
Barva písma.
Nejprve je opět nezbytné si označit text, který chceme barevně zvýraznit.
Jakmile máme text vybraný, pak na panelu nástrojů Formát klepneme levým
tlačítkem myši na šipku vpravo vedle tlačítka Zvýraznění a z nabízených
možností si klepnutím vybereme zvolenou barvu.

Formátování písma
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Všechny parametry písma lze
nastavit pohodlně najednou z
jednoho dialogového okna,
které můžeme vyvolat v
panelu nabídek Formát
klepnutím na příkaz nabídky
Písmo.
Zde můžeme na kartě Písmo
nastavit např. typ písma, jeho
barvu, velikost, řez, styl
podtržení a jeho barvu.

Psaní chemických vzorců
Při zápisu vzorců chemických
sloučenin, ale také ve fyzice,
velmi
často
potřebujeme
umět psát horní a dolní
indexy.
Již dříve jsme si ukázali, že
všechny parametry písma lze
nastavit pohodlně najednou z
jednoho dialogového okna,
které můžeme vyvolat v
panelu
nabídek
Formát
klepnutím na příkaz nabídky
Písmo.
Zde na kartě Písmo v
nabídce Styl nalezneme také
možnost Horní index a
Dolní index. Zaškrtneme-li
políčko u těchto možností,
změní se nám označený text
na horní nebo dolní index
podle našeho výběru.
Zarovnání odstavce vlevo
Zarovnaní odstavce vlevo máme obvykle v aplikaci Microsoft Word nastaveno
jako výchozí. Pokud ne, ale chceme text odstavce zarovnat vlevo, použijeme
následující postup. Nejprve si označíme text odstavce, který chceme zarovnat,
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pak na panelu nástrojů Formát klepneme levým tlačítkem myši na tlačítko
Zarovnat vlevo.
Pamatujte si, že zarovnávat vždy musíme celý odstavec. Nelze tedy zarovnat
např. pouze dva řádky v odstavci. Označíme-li si jen dva řádky a klepneme na
tlačítko Zarovnat vlevo, zarovná se nám opět text v celém odstavci.

Zarovnání odstavce na střed
Zarovnání odstavce na střed je vhodné například pro vycentrování nadpisů.
Postup je opět velmi jednoduchý. Nejprve si myší označíme nadpis, pak na
panelu nástrojů Formát klepneme levým tlačítkem myši na tlačítko Zarovnat na
střed.

Zarovnání odstavce vpravo
V této části se naučíme zarovnávat odstavec vpravo.
Nejprve si označíme text který chceme zarovnat a pak na panelu nástrojů Formát
klepneme levým tlačítkem myši na tlačítko Zarovnat vpravo.
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Zarovnání odstavce do bloku
Zarovnání textu do bloku nám zajistí, že levá i pravá hrana odstavce bude v
zákrytu. Nejprve si vybereme text, který chceme zarovnat a pak na panelu
nástrojů Formát klepneme levým tlačítkem myši na tlačítko Zarovnal do bloku
Ještě si připomeneme, že zarovnávat musíme vždy celý odstavec. Nelze tedy
zarovnat např. pouze jednu větu. Označíme-li si jen jednu větu a klepneme na
tlačítko Zarovnat do bloku, pak by se nám opět zarovnal texty celém odstavci.

Problémy při zarovnání odstavce
Je třeba si stále uvědomovat že způsob zarovnání textu musí být vždy stejný v
celém odstavci. Pokud označíme pouze jednu jeho část (např. větu) a změníme
její zarovnání, změní se i zarovnání ostatního textu odstavce. To může přinášet
některá zdánlivě nelogická chování textu, se kterým pracujeme.
Např. se někdy při zarovnávání textu může stát, že se zarovná více textu než
jsme původně plánovali. Je to způsobeno tím, že autor při psaní textu nevložil za
poslední slovo znak ukončující odstavec - nestiskl klávesu Enter, ale použil pouze
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v. ruční zalomení řádku (kombinací kláves Sbili + Enter). Tato kombinace kláves
ukončí řádek ale navazující text je i nadále součástí stejného odstavce.
Pokud nahoře na panelu nástrojů Standardní klepneme na tlačítko Zobrazit nebo
skrýt ¶ zobrazí se nám v textu formátovací značky, které přesně ukazují, kde
byla stisknuta klávesa Enter (znak ¶) a kde byla použita kombinace Shift + Enter
(znak). Podle těchto značek přesně poznáme, kde odstavec začíná a kde končí.
Tyto značky pak můžeme jednoduše vymazat nebo nahradit klasickým stiskem
klávesy Enter. Formátovací značky skryjeme opětovným stiskem tlačítka ¶.

Ohraničení a stínování odstavce
Každý odstavec (nebo i více odstavců) můžeme ohraničit čarami a případně i
barevně vystínovat.
Nejprve si označíme celý text, který chceme ohraničit, pak klepneme v panelu
nabídek Formát na příkaz nabídky Ohraničení a stínování. Vybereme si kartu
Ohraničení a na ní nastavíme parametry rámečku.
Všimněte si, že můžeme vybírat různých druhů připravených rámečků a můžeme
také nastavit styl, barvu nebo šířku čáry rámečku. Jeho přibližný vzhled vidíme v
pravé části okna. Pozor! Na záložce Ohraničení stránky bychom ohraničili celou
stránku a ne pouze odstavec.
Na kartě Stínování lze nastavit barevné pozadí. Opět se v pravé části okna
zobrazuje náhled prováděných úprav, takže můžeme každý krok hned
kontrolovat i vizuálně.

Odsazení prvního řádku odstavce
V této části se naučíme, jak odsadit první řádek odstavce. K tomu budeme
potřebovat Vodorovné pravítko. Vodorovné pravítko je panel s označením
měrných jednotek, který je zobrazen na horním okraji okna dokumentu.
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První řádek textu odsadíme velice jednoduše pomocí značky Odsazení prvního
řádku. Tuto značku máte na obrázku označenou červeně. Kurzor myši umístíme
klepnutím přímo do upravovaného odstavce, pak levým tlačítkem myši uchopíme
značku Odsazení prvního řádku a přetáhneme ji o kousek vpravo na místo, kde
má první řádek začínat.

Odrážky a číslování
V aplikaci Microsoft Word můžeme snadno vytvořit seznamy s odrážkami nebo
číslované seznamy. Odrážky slouží ke zvýraznění textu a jsou umístěny před
jednotlivými položkami seznamu. Odrážka může mít podobu tečky nebo jiného
symbolu.
Pokud chceme jednotlivé řádky očíslovat nebo opatřit odrážkami, klepneme na
nabídku Formát a v ní na příkaz Odrážky a číslování. Dialogové okno nabízí
dvě nejdůležitější záložky, pro které se můžeme rozhodnout - Odrážky nebo
Číslování. Z připravené nabídky si zvolíme vyhovující typ odrážek nebo číslování
a svou volbu potvrdíme stiskem tlačítka OK.
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Přesun textu
Nejprve si text, který chceme přesunout označíme. Jednotlivá slova přesuneme
nejrychleji pomocí myši. Kurzor myši umístíme přibližně do středu našeho
výběru. Jeho správné umístění poznáme podle změny tvaru kurzoru na symbol
šipky. Pak klepneme na levé tlačítko myši, držíme je stisknuté a označený text
přesuneme na požadované místo.
Tímto jednoduchým způsobem můžeme přesouvat nejen jednotlivá slova, ale i
celé věty nebo odstavce.

Kopírování textu
Kopírování textu je možné provádět několika způsoby. Nejčastěji používanými
způsoby je tzv. kopírování přes schránku nebo kopírování pomocí myši.
Kopírování textu přes schránku: Nejprve si text, který chceme kopírovat
označíme myší, pak na panelu nástrojů Standardní klepneme na tlačítko
Kopírovat Tím jsme vybraný text uschovali do schránky pro další použití.
Stejného výsledku dosáhneme, když stiskneme kombinaci kláves Ctrl+C. Nyní
kurzor umístíme na místo, kam chceme vložit kopii textu a stiskneme kombinaci
kláves Ctrl+V nebo na panelu nástrojů Standardní klepneme na tlačítko Vložit.
Kopkování textu pomocí myši: Označíme si text, který chceme zkopírovat. Nyní
stiskneme klávesu Ctrl a pomocí stisknutého levého tlačítka myši přesuneme text
na požadované místo. Stisknutá klávesa Ctrl zajistí, že se text nepřesune, ale
zkopíruje.
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Kopírování textu – využití
V této části si ukážeme praktické využití kopírování. Naučíte se zkopírovat
pozvánku a zopakujete si i různé způsoby zarovnání textu.
Kopírování textu pomocí myši:
Označíme si text, který chceme zkopírovat. Nyní stiskneme klávesu Ctrl a pomocí
stisknutého levého tlačítka myši přesuneme text na požadované místo. Stisknutá
klávesa Ctrl zajistí, že se text nepřesune, ale zkopíruje.

Obrázky – kreslení
K ručnímu kreslení potřebujeme mít zobrazen panel nástrojů Kreslení. Pokud ho
zobrazen nemáme, stačí v panelu nabídek Zobrazil vybrat příkaz Panely nástrojů
a klepnout na příkaz nabídky Kreslení.
Panel nástrojů Kreslení nabízí mnoho kreslicích nástrojů.

Veškeré tvary se kreslí jednoduchým principem-např. v panelu nástrojů Kreslení
klepneme na nabídku tlačítka Automatické tvary. V ní si vybereme např.
kategorii Základní tvary a v zobrazené nabídce klepneme na vybraný objekt.
Kurzor myši je zobrazen jako křížek.
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Uvnitř zobrazeného Kreslicího plátna kurzorem myši najedeme na místo, kam
chceme tvar umístit.Stiskneme levé tlačítko myši a budeme posouvat kurzor
myši. Vidíme, že se objekt zvětšuje či zmenšuje. Když už se nám rozměry zdají
optimální, tlačítko uvolníme.
Označený obrázek má po okrajích úchytky, s jejichž pomocí ho můžeme levým
tlačítkem myši libovolně zmenšovat, zvětšovat a dále jinak upravovat.
Označený obrázek nebo jeho označenou část můžeme smazat stisknutím klávesy
Delete.
Obrázky – vložení
V této části si ukážeme, jak jednoduše vložíme do textu fotografii, kterou máme
uloženou v počítači. Nejprve umístíme kurzor tam, kam chceme obrázek vložit ,
pak v panelu nabídek Vložit vybereme nabídku Obrázek a klepneme na příkaz
nabídky Ze souboru.

Otevřeme složku Obrázky a vybereme obrázek s požadovaným názvem. Vybraný
obrázek vložíme do dokumentu klepnutím na tlačítko Vložit.
Textové pole – vytvoření
Textové pole slouží k přesnému umístění textu do určitého místa. Takto
vytvořený text pak bude nezávislý na běžně psaném textu. Textové pole se často
používá například pro vytvoření rámečku s doplňujícími informacemi či jejich
souhrnem.
Chceme-li vytvořit textové pole, pak v panelu nabídek Vložil zvolíme příkaz
nabídky Textové pole. Kurzor myši se změní na křížek. Nyní uvnitř zobrazeného
Kreslicího plátna kurzorem myši najedeme na místo, kam chceme textové pole
vložit a stiskneme levé tlačítko myši. Držíme ho stisknuté a táhnutím myši
upravíme velikost vznikajícího textového pole. Když už se nám rozměry
textového pole zdají optimální, tlačítko myši uvolníme. Pomocí úchytových bodů
můžeme ještě doladit velikost textového pole. Klepnutím do plochy textového
pole do něj můžeme začít psát I u textu napsaného v textovém poli můžeme
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volit typ a velikost písma, barvu výplně, tloušťku a barvu ohraničující čáry, barvu
pozadí a jeho orámování.

Textové pole – formátování
Vzhled a umístění vytvořeného textového pole lze jednoduše a pohodlně upravit
z jednoho místa.
Klepneme pravým tlačítkem myši na okraj textového pole a zvolíme nabídku
Formát textového pole.
V zobrazeném dialogovém okně můžeme změnit barvu pozadí a okraje textového
pole, nadefinovat s přesností na milimetry jeho rozměry, určit jeho pozici i to,
jakým způsobem kolem něho bude obtékat text

Vkládání obrázků do textu
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Možnost vložení obrázku pomocí panelu Vložit jsme si již ukázali v předchozí
hodině.
Často rychlejší volbou může být využití tlačítka Vložit obrázek na panelu nástrojů
Kreslení. Umístíme i do textu kurzor myši na místo, kam chceme vložit obrázek,
a na panelu nástrojů Kreslení klepneme myší na tlačítko Vložit obrázek. Najdeme
soubor s obrázkem a jeho výběr potvrdíme klepnutím na tlačítko Vložit.
Nyní klepneme pravým tlačítkem myši na obrázek a vybereme nabídku Formát
obrázku, přepneme na kartu pozice. Zde je možné nastavit důležitou věc – Styl
obtékání. Pomocí něho určíme, jakým způsobem bude okolní text rozložen kolem
obrázku.

K dispozici máme tyto styly obtékání :
V textu – vedle obrázku bude jeden jediný řádek
Obdélník – text bude obrázek obtékat do tvaru pomyslného obdélníku.
Těsné – pokud to bude formát obrázku umožňovat, okolní text bude přímo u
hranic kresby.
Za textem – obrázek bude tvořit pozadí textu.
Před textem – obrázek se dostane do popředí a veškerý text bude pod ním
schovaný.
Vkládání textových polí do textu
Připomeňme si, jak se vkládá textové pole. V panelu nabídek Vložit klepneme na
příkaz nabídky Textové pole. Uvnitř zobrazeného kreslícího plátna kurzorem myši
najedeme na místo, kam chceme textové pole vložit, stiskneme levé tlačítko
myši, držíme ho stisknuté a táhnutím myší upravíme velikost vznikajícího
textového pole. Když už se nám rozměry textového pole zdají optimální, tlačítko
myši uvolníme.
Klepneme do plochy Textového pole a napíšeme text nápisu.
Pak klepneme tlačítkem myši na okraj kreslícího plátna a ze zobrazené místní
nabídky vybereme příkaz Formátovat kreslící plátno, klepneme na kartu Pozice.
K dispozici máme tyto styly obtékání :
V textu – vedle textového pole bude jeden jediný řádek.
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Obdélník – text bude textové pole obtékat do tvaru pomyslného obdélníku.
Těsné – pokud to bude formát textového pole umožňovat, okolní text bude
přímo u hranic textového pole.
Za textem – textové pole bude tvořit pozadí textu.
Před textem – textové pole se dostane do popředí a veškerý text bude pod ním
schovaný.
Styl ohraničení a barvu textového pole můžeme nastavit na kartě Barvy a čáry.
Písmo WordArt
Písmo WordArt je velmi vhodné pro tvorbu ozdobných textů a nadpisů.
Nejprve klepneme levým tlačítkem myší na místo, kam chceme ozdobný text
umístit, pak na panelu nástrojů Kreslení klepneme na tlačítko Vložit WordArt.
A nyní zbývá ze zobrazené nabídky klepnout na požadovaný efekt objektu
WordArt a svou volbu potvrdit klepnutím na tlačítko OK

Poté již stačí v dialogovém okně Upravit text objektu WordArt zadat text
budoucího nadpisu a naše dílo je na světě.
Vkládání písma WordArt do textu
V této části si ukážeme, jak jednoduše vložíme do textu nápis vytvořený pomocí
písma WordArt.
Nejprve klepneme levým tlačítkem myši na místo, kam chceme ozdobný text
umístit, pak na panelu nástrojů Kreslení klepneme na tlačítko Vložit WordArt.
Ze zobrazené nabídky klepneme na požadovaný efekt objektu WordArt a svou
volbu potvrdíme klepnutím na tlačítko OK. V dialogovém okně Upravit text
objektu WordArt napíšeme požadovaný nápis.
Označený text můžeme dále upravovat pomocí panelu nástrojů WordArt.
Vyzkoušejte si postupně nabízené ikony a sledujte výsledný efekt na text
napsaný písmem WordArt.
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Vytvoření obalu na kazety - využití písma WordArt
V této části si ukážeme, jak vytvoříme obal na audio kazetu. Název kazety
napíšeme písmem WordArt.
Nejprve vytvoříme textové pole o rozměrech 6,6 x 10,2 cm.
Pak klepneme levým tlačítkem myši do plochy textového pole a vytvoříme efektní
nadpis na obal pomocí písma WordArt. Na panelu nástrojů Kreslení klepneme na
tlačítko Vložil WordArt, klepneme na požadovaný efekt objektu WordArt a svou
volbu potvrdíme klepnutím na tlačítko OK. A zbývá napsat název kazety.

Použití tabulátorů
Pomocí tabulátoru můžeme například přesně zarovnat sloupečky textu pod sebe,
což často uživatelé řeší pomocí vkládání mezer před odsazovaný text. Nejen, že
vložené mezery před textem nepůsobí profesionálně, ale nikdy nezaručí naprosto
přesné zarovnání, které by bylo nezávislé na dalších úpravách.
Při psaní v textových editorech zásadně pro zarovnávání nepoužíváme mezerník,
ale tabulátory. U textových editorů, kde se používá proporcionální písmo s
různou šířkou znaků, je možné korektní zarovnání pouze tabulátorem.
Mezerníkem totiž nedocílíme přesného zarovnání, které by bylo nezávislé na
dalších úpravách např. při změně typu písma nebo velikosti písma by došlo také
ke změně velikosti a umístění mezer a text by již nebyl správně zarovnaný.
Tabulátory se do textu vkládají pomocí klávesy Tab.
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Při každém stisku teto klávesy se kurzor posune na další zarážku tabulátoru.
Nastavení zarážek tabulátorů
Pokud potřebujeme text zarovnávat mimo předdefinované pozice odskoků
tabulátorů, použijeme tzv. zarážky tabulátorů.
Zarážky tabulátorů sloučí pro určení pozice, na které bude posouván kurzor při
vkládání tabulátorů.
V této části se naučíte, jak lze tyto zarážky tabulátorů velmi snadno nastavit.
Nejprve myší označíme text pro který budeme zarážky nastavovat. Pak si
vybereme vhodný typ zarážky a zarážku tabulátoru vytvoříme klepnutím levým
tlačítkem myši do číselné oblasti vodorovného pravítka. Vybranou zarážku
tabulátoru umístíme klepnutím myši do spodní půlky oblasti vodorovného
pravítka tam, kam ji chceme umístit

Změna nastavení zarážek
V praxí se často stane, že nastavené zarážky tabulátorů nám přestanou
vyhovovat, protože např. vypisovaný text je příliš široký nebo jednoduše chceme
mít slovo o kousek dál.
Rozmístění vytvořených zarážek tabulátorů lze velmi snadno změnit.
Označíme celý text, klepneme levým tlačítkem myši na symbol zarážky na
vodorovném pravítku, jejíž pozici chceme změnit tlačítko držíme stisknuté a
zarážku přesuneme na požadovanou pozici.
S přesunutou zarážkou tabulátoru se přesunou zároveň i slova, která k ní byla
zarovnána.
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Použití různých typů zarážek
Hlavním posláním
odsouvaného textu.

jednotlivých

typů

zarážek

tabulátorů

je

zarovnání

Zarážek tabulátoru máme k dispozici několik druhů:
Levá zarážka - slova zarovnaná k této zarážce mají svůj levý okraj
přesně pod sebou - v linii
Pravá zarážka - slova zarovnaná k této zarážce mají svůj pravý okraj
přesně pod sebou - v linii
Zarážka na střed - slova zarovnaná k této zarážce mají svůj střed
přesně pod sebou - v linii
Desetinná zarážka - číselné údaje zarovnané k této zarážce mají
přesně pod sebou desetinnou čárku

Vytvoření tabulky
V této části se naučíme, jak lze jednoduše vytvořit v dokumentu tabulku.
Každá tabulka se skládá z řádků a sloupců tvořících buňky. Jednotlivé buňky lze
vyplnit textem nebo grafikou. Mezi jednotlivými buňkami tabulky se pohybujeme
pomocí kurzorových kláves nebo pomocí klávesy Tab.
Vytvoření tabulky provedeme nejrychleji
tlačítkem Vložit tabulku na panelu
nástrojů.
Kurzor umístíme na místo, kde chceme
tabulku vytvořit. Na panelu nástrojů
Standardní klepneme levým tlačítkem myši
na tlačítko Vložit tabulku.
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Za neustálého držení levého tlačítka určíme tažením myši rozměr tabulky. Jaký
rozměr tabulka momentálně má se nám ukazuje pod náhledem tabulky. Jakmile
levé tlačítko myši uvolníme, tabulka se vloží do dokumentu.
Označení částí tabulky
Abychom mohli tabulku upravovat, musíme vědět, jak jednotlivé části nebo celou
tabulku označíme.
Označení jednotlivé buňky - jednotlivé buňky označujeme na levém boku
buňky klepnutím myší ve chvíli, kdy se kurzor změní na symbol nakloněné šipky.
Označení skupiny buněk - skupiny buněk označíme táhnutím kurzoru myši se
stisknutým levým tlačítkem myši.
Označení sloupce - jednotlivé sloupce označíme najetím kurzoru myši na vrchní
okraj tabulky. Ve chvíli, kdy se kurzor změní na tvar šipky, klepneme myší.
Pokud kurzor myši přesuneme při současném stisknutí levého tlačítka myši,
označíme více sloupců.
Označení řádků - řádky tabulky označujeme podobně jako sloupce, pouze
změníme umístění kurzoru myši, kterým najedeme vlevo na boku vedle tabulky.
Správné umístění poznáme podle kurzoru myši, který se nám zobrazí ve tvaru
šipky.
Označení celé tabulky - pro označení celé tabulky najedeme kurzorem myši k
levému hornímu rohu tabulky, kde se objeví křížek, na který klepneme.

Rozdělení buněk v tabulce
V této části se naučíme, jak snadno rozdělíme
buňku tabulky na více buněk.
Nejprve klepnutím myši vybereme buňku, kterou
chceme rozdělit pak v nabídce Tabulka klepneme
na příkaz Rozdělit buňky.
Všimněte si, že máme možnost zvolit, na kolik
řádků a sloupců chceme vybranou buňku
rozdělit.

Po potvrzení dialogového okna klepnutím na tlačítko OK se nám tabulka upraví
přesně podle našich požadavků.
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Sloučení buněk v tabulce
Aplikace Microsoft Word umožňuje také spojit dvě nebo více buněk jednoho
sloupce nebo řádku tabulky do jediné buňky.
Nejprve si pomocí myši označíme všechny buňky, které chceme sloučit, pak v
nabídce Tabulka klepneme na příkaz Sloučit buňky.
Tyto sloučené buňky se budou při další práci chovat jako jedna samostatná
buňka.

Zarovnání textu v buňkách tabulky
Často potřebujeme například hodnoty některého ze sloupečků zarovnat na střed
jednotlivých buněk.
Zarovnávání textu v tabulce se provádí stejně jako v běžném textu. Pomocí myši
označíme zarovnávané buňky a klepneme na jedno z tlačítek pro zarovnání
textu, např. Zarovnat na střed, Zarovnat doleva nahoru, Zarovnat dolů na střed
apod.

Ohraničení tabulky
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Jednotlivé buňky či celou tabulku
můžeme zpřehlednit pomocí Ohraničení a
stínování. Ohraničení může například
zdůraznit okraje řádků.
Stínování pak zase dokáže například
zajímavě zvýraznit záhlaví tabulky či
jednotlivé důležité buňky.
Nejprve se myší vyberou formátované
buňky a pak se na ně klepne pravým
tlačítkem myši. Ze zobrazené místní
nabídky je třeba zvolit Ohraničení a
stínování.
Zobrazené dialogové okno nabízí na záložkách Ohraničení a stínování jednotlivé
možnosti nastavení, které fungují velmi podobně jako u odstavců.

Přesné nastavení rozměrů řádků a sloupců
Přesné nastavení rozměrů řádků a
sloupců není nikterak složité.
Označíme myší celou tabulku nebo
vybrané buňky a zvolíme z panelu
nabídek
Tabulka
příkaz
nabídky
Vlastnosti tabulky.
V
zobrazeném
dialogovém
okně
můžeme na kartě Řádek a na kartě
Sloupec
přesně
zadat
rozměry
označené tabulky nebo označené části
tabulky.
Nastavené údaje potvrdíme klepnutím
na tlačítko OK.
Změna rozměrů řádků a
sloupců
pomocí
myši,
řazení v tabulce
V předchozí části jsme se
naučili
nastavit
rozměry
tabulky. Nyní si ukážeme ještě
jeden způsob, jak můžeme
měnit rozměry řádků a sloupců
v tabulce.
Rozměry jednotlivých buněk
lze vizuálně nastavit také
pomocí myši. Kurzor myši
umístíme na jednu z hran
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tabulky. Ve chvíli, kdy se kurzor změní na symbol oboustranné šipky, klepneme
levým tlačítkem, držíme ho stisknuté a nastavíme nový rozměr upravované
buňky. Stejným způsobem můžeme změnit např. velikost jakéhokoliv jiného
sloupečku.
Pokud chceme seřadit pořadí řádků tabulky, označíme vybraný sloupeček tabulky
a zvolíme v panelu nabídek Tabulka příkaz nabídky Seřadit....
V dialogovém okně případně ještě poupravíme naše požadavky na setřídění a
klepnutím na tlačítko OK dokončíme setřídění podle zvolených kritérií.
Kopírování v tabulce
Text v buňkách tabulky má stejné vlastnosti jako každý běžný text - lze ho tedy
stejně snadno kopírovat.
Ukážeme si dva nejčastěji používané způsoby kopírování textu. Nejčastěji
používanými způsoby je tzv. kopírování přes schránku a kopírování pomocí myši.
Kopírování textu přes schránku :
Myší si označíme texty buňce a paky panelu nabídek Úpravy zvolíme příkaz
nabídky Kopírovat. Tím jsme vybraný text uschovali do schránky pro další
použití. Stejného výsledku dosáhneme, když stiskneme kombinaci kláves
Ctrl+C.
Nyní kurzor přemístíme do prázdné buňky, kam chceme obsah zkopírovat a
stiskneme klávesu Ctrl+V nebo zvolíme v panelu nabídek Úpravy příkaz nabídky
Vložit. Vidíme, že se nám do buňky zkopíroval text, který jsme si před chvíli
uložili do schránky.
Kopírování pomocí myši:
Označíme si buňku, kterou chceme zkopírovat Nyní stiskneme klávesu Ctrl a za
pomoci stisknutého levého tlačítka myši přesuneme text na požadované místo do
jiné buňky. Stisknutá klávesa Ctrl zajistí, že se text nepřesune, ale zkopíruje.
Vyhledávání v dokumentu
Dialogové okno pro vyhledávání otevřeme klepnutím v panelu nabídek Úpravy
klepnutím na příkaz nabídky Najít. Stejného efektu také dosáhneme stisknutím
zkratkové kombinace kláves Ctrl+F.
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Do pole Nalít napíšeme libovolnou část textu, který chceme vyhledat Po klepnutí
na tlačítko Najít další nebo po stisku klávesy Enter bude kurzor postupně
umisťován na jednotlivé nalezené výskyty vyhledávaného řetězce.
Klepneme v panelu nabídek Okno na příkaz nabídky Rozdělil a pomocí myši
dokument rozdělíme na dvě poloviny. První z oken můžeme například využívat
pro psaní a druhé pro vyhledávání. Mezi okny přepínáme klepnutím myši. Tento
krok zrušíme zvolením příkazu nabídky Odstranit příčky z panelu nabídek Okno
Užitečné klávesové zkratky:
Ctrl+End (na konec dokumentu)
Ctrl+Home (na začátek dokumentu)
Ctrl+G (přejít na požadovanou stránku)
Vyhledávání a nahrazování v dokumentu
Podobně jako vyhledávání je i nahrazování v aplikaci Microsoft Word neobyčejně
jednoduché.
Dialogové okno pro nahrazování otevřeme klepnutím v panelu nabídek Úpravy na
příkaz nabídky Nahradil Stejného efektu také dosáhneme stisknutím zkratkové
kombinace kláves Ctrl+H.
Do pole Najít napíšeme text který chceme nahradit a do pole Nahradil za
napíšeme text kterým chceme původní text nahradit.
Pak již jen zbývá klepnout na tlačítko Nahradil vše. A původní text se nám
hromadně automaticky nahradil za požadovaný.

Hypertextové odkazy
Pokud do textu přímo napíšete emailovou adresu nebo adresu internetové
stránky, bude přímo převedena na hypertextový odkaz. Nový odkaz se Od
ostatního textu liší barvou a je podtržený.
Hypertextový odkaz můžeme jednoduše vytvořit i z libovolného textu. Vybraný
text si označíme myší a v panelu nabídek klepneme na Vložit, vybereme příkaz
nabídky Hypertextový odkaz. Dále klepneme na tlačítko Existující soubor nebo
web. stránka a do pole Adresa vyplníme potřebný hypertextový odkaz např.
http://www.zskrouna.cz
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Klepnutím na tlačítko OK hypertextový odkaz vytvoříme. Pokud stiskneme
klávesu Ctrl a klepneme na vytvořený odkaz, otevře se nám okno s obsahem
hypertextového odkazu.

Vytvoření hypertextového odkazu na soubor
Hypertextový odkaz na soubor jev principu to samé jako obyčejný hypertextový
odkaz. Nevytváří se ale propojení například na internetové stránky v síti, ale
propojení na jiný soubor obsahující informace - např. na jiný text.
Z libovolného objektu nebo textu pak můžeme vytvořit hypertextový odkaz na
soubor takto: Nejprve si myší označíme text budoucího odkazu. Pak v panelu
nabídek Vložit klepneme na příkaz nabídky Hypertextový odkaz. Dále klepneme
na tlačítko Existuiící soubor nebo web. stránka.
Všimněte si, že dialogové okno vám nabízí možnost procházet složkami na disku
počítače a vybrat z nich soubor, na který chceme vytvořit hypertextový odkaz.
Vybereme požadovaný soubor a volbu potvrdíme klepnutím na tlačítko OK.
A jak si lze funkčnost odkazu ještě vyzkoušet? Na odkaz najedeme kurzorem
myši, stiskneme klávesu Ctrl a jednou klepneme levým tlačítkem myši. Tím se
nám soubor, na který jsme vytvořili hypertextový odkaz, otevře v novém okně.

Práce se záložkami
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Záložky nám mohou pomoci zjednodušit orientaci
v dokumentu. Mezi jednotlivými vytvořenými
záložkami
můžeme
přepínat
pomocí
hypertextových odkazů.
Záložka označuje místo nebo vybranou část textu,
ke kterému jsme zadali název a označili jej,
abychom se k němu mohli později vrátit. Místo
hledání umístění textu v dokumentu k němu
můžete přejít pomocí dialogového okna Záložka.
Záložku vytváříme do místa, kam chceme
přemístit kurzor. Po umístění kurzoru klepneme v
panelu nabídek Vložil na příkaz nabídky Záložka. Do pole Název záložky
napíšeme symbolické jméno našeho odkazu - například „Článek1“.
Pozor! V názvech nepoužívejte mezery.
Odkaz na záložku vytvoříme podobně jako klasický hypertextový odkaz.
Označíme myší text, v panelu nabídek klepneme na Vložit, vybereme příkaz
nabídky Hypertextový odkaz, klepneme na tlačítko Místo v tomto dokumentu a
vybereme jednu z námi vytvořených záložek. Náš výběr potvrdíme klepnutím na
tlačítko OK.
Když nyní klepneme myší se stisknutou klávesou Ctrl na vytvořený hypertextový
odkaz, tak se kurzor umístí vždy k odpovídající záložce.
Záhlaví a zápatí
Do záhlaví a zápatí stránky umísťujeme ty důležité údaje, které chceme mít
umístěny na všech stránkách, např. číslo stránky nebo název dokumentu a
jméno jeho autora.

Vložení záhlaví a zápatí do dokumentu je velmi jednoduché. V panelu nabídek
klepneme na Zobrazit a zvolíme příkaz nabídky Záhlaví a zápatí. Aplikace
Microsoft Word nám oblast záhlaví a zápatí zvýraznila čárkovanou čarou a
zároveň do těchto oblastí lze psát a vkládat grafické objekty. Zároveň se nám
také zobrazil panel nástrojů Záhlaví a zápatí. Pomocí zobrazeného panelu
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nástrojů Záhlaví a zápatí můžeme také vložit automatický text (například číslo
stránky).
Úpravu záhlaví ukončíme klepnutím na tlačítko Zavřít na panelu nástrojů
Záhlaví a zápatí.
Číslování stránek
Při tvorbě rozsáhlého dokumentu je nutné myslet i na zachování jednoduché
orientace pro čtenáře. K tomu nejčastěji používáme číslování stránek.
Stránky lze velmi snadno očíslovat, pokud v panelu nabídek Vložit klepneme na
příkaz nabídky Čísla stránek. V poli Umístění zvolíme, kam se mají čísla stránek
umístit V rozvíracím seznamu Zarovnání zadáme, kam chceme čísla stránek
zarovnat.

Všimněte si že pozice číslování stránky se zobrazuje na náhledu vpravo. Náš
výběr potvrdíme klepnutím na tlačítko OK.
Formát papíru a orientace
Formát listu papíru a jeho orientaci můžeme nastavit v dialogovém okně Vzhled
stránky, které lze vyvolat v panelu nabídek Soubor klepnutím na příkaz nabídky
Vzhled stránky.
Karta Papír nám umožňuje nastavit formát papíru v poli Formát papíru (typicky
stránka formátu A4) a na kartě Okraje můžeme nastavit orientaci zvoleného
formátu papíru (na výšku, na šířku) v poli Orientace.
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Okraje
Okraje stránek jsou volná místa ohraničující stránku. Pomocí nastavení okrajů
určíme, jak široký rámeček od okrajů nebude používán pro psaní textu.
Okraje můžeme nastavit pokud v panelu nabídek Soubor klepneme na příkaz
nabídky Vzhled stránky a pak klepneme na kartu Okraje.
Na kartě Okraje ve skupinovém rámečku Okraje zadáme požadovanou hodnotu
u možností Nahoře, Vlevo, Dole a Vpravo.
Naši volbu potvrdíme klepnutím na tlačítko OK.

Řádkování
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Dnes si ukážeme, jak změnit velikost
mezer mezi řádky.
Nejprve si celý odstavec označíme,
pak v panelu nabídek Formát
klepneme
na
příkaz
nabídky
Odstavec
a
v
zobrazeném
dialogovém
okně
Odstavec
vybereme požadovaný typ řádkování
v rozevíracím seznamu Řádkování.
Klepnutím na šipku dolů zobrazíme
dostupné možnosti Řádkování a
vybereme si požadovanou možnost.
Všimněte si, že ve spodní části okna
vidíte
náhled
formátovaného
odstavce. Naši volbu potvrdíme
klepnutím na tlačítko OK.
Nejčastěji používanými hodnotami Řádkování jsou Jednoduché (hustý text), 1,5
řádku nebo Dvojité (mezi každými dvěma řádky je jeden řádek prázdný).
Nezapomeňte, že nejmenší částí textu, ve které můžeme řádkování změnit, je
Odstavec.
Mezery před a za odstavcem
Pomocí mezery před a za odstavcem lze
výhodně upravit vzdálenost ostatního
textu od formátovaného odstavce, který
tak získá kolem sebe větší optický
prostor.
Nejprve myší vybereme odstavec textu,
pak na panelu nástrojů Formát klepneme
na příkaz nabídky Odstavec a pak na
kartu Odsazení a mezery. Na zobrazené
kartě
Odsazení
a
mezery
ve
skupinovém rámečku Mezery zadáme
požadovanou velikost mezery do pole
s číselníkem Před nebo Za.
Hodnotu můžeme zadat přímo pomocí
klávesnice nebo pomocí šipek vedle
políčka pro zadání hodnoty. Výsledek
vidíme ihned v části Náhled. Naši volbu
potvrdíme klepnutím na tlačítko OK.
Odsazení
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Pod pojmem Odsazení si můžeme
představit volný prostor vlevo a
vpravo vedle odstavce. Odsazení je
v principu hodně podobné nastavení
mezer před a za odstavcem.
Hlavním rozdílem je, že určuje
odsazení vybraného odstavce zleva
a zprava.
Toto odsazení se stejně jako u
předchozích dvou kapitol nastavuje
v dialogovém okně Odstavec, které
vyvoláme v panelu nabídek Formát
klepnutím
na
příkaz
nabídky
Odstavec.
Na zobrazené kartě Odsazení a
mezery ve skupinovém rámečku
Odsazení
zadáme
požadovanou
velikost odsazení v centimetrech do
pole s číselníkem Zleva nebo
Zprava. Naši volbu potvrdíme
klepnutím na tlačítko OK.
Často používané odsazení prvního řádku odstavce oproti ostatním řádkům
vytvoříme výběrem položky První řádek z rozbalovací nabídky Speciální a
nastavením vzdálenosti odsazení v centimetrech v poli O kolik.
Použití stylů
Ukážeme si, jak můžeme pro nadpis článku použít předdefinovaný styl Nadpis 1.
Nejprve si nadpis označíme myší, pak v panelu nástrojů Formát klepneme na
šipku vedle rozbalovací nabídky se seznamem použitelných stylů. V zobrazené
nabídce vyhledáme styl Nadpis 1 a klepneme na něj myší.
Rozbalovací nabídku stylů (na obrázku je vyznačena červeným obdélníkem)
nalezneme na panelu nástrojů Formát vedle nabídky pro změnu typu písma.

Definování vlastních stylů a jejich využití
Pokud nám výčet nabízených stylů nestačí nebo nenajdeme úplně vhodný styl
pro naši potřebu, nabízí se možnost nadefinování vlastního stylu přímo “na míru“.
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Na panelu nástrojů Formát klepneme na příkaz nabídky Styly a formátování. V
pravé části okna se otevře panel s nabídkou stylů. V podokně úloh Styly a
formátování klepneme na tlačítko Nový styl.
V zobrazeném dialogovém okně nejprve napíšeme do pole Název pojmenování
našeho nového stylu, který chceme definovat např. “můj styl 1“. Pod tímto
názvem se nám v budoucnu bude náš styl nabízet.
V rozvíracím seznamu Typ stylu zadáme typ stylu, který vytváříme. V části
Formátování upravíme další požadované vlastnosti písma (typ písma velikost
barva zarovnání řádkování odsazení..).
V poli Styl následujícího odstavce zvolíme styl, který bude automaticky zvolen po
ukončení odstavce psaného s naším stylem.
Zbývá klepnout na tlačítko OK a náš nový styl se pod zadaným jménem zařadí
do nabídky stylů. Nyní si myší označíme text, pro který chceme použít nově
nadefinovaný styl, a v nabídce Styly a formátování vybereme náš nový styl
pojmenovaný “můj styl 1“.
Označený text se nám naformátuje přesně tak, jak jsme zadali při vytváření
stylu.
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