
Zobrazení a použití oken 
 
ALT+TAB  

P�epnutí do dalšího okna  
ALT+SHIFT+TAB  

P�epnutí do p�edchozího okna  
CTRL+F4 p�ípadn� CTRL+W 

Zav�ení aktivního okna  
PRINT SCREEN  

Kopírování aktuálního vzhledu obrazovky do schránky  
 

P�ístup k nabídkám a panel�m nástroj� a jejich použití 
 

F10 nebo ALT  
Vybere panel nabídek nebo sou�asn� zav�e otev�enou nabídku a podnabídku.  

 
Použití textových polí v dokumentu 

 
HOME  

P�esunutí kurzoru na za�átek položky  
END  

P�esunutí kurzoru na konec položky  
ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO  

P�esunutí kurzoru o jeden znak doleva nebo doprava  
CTRL+ŠIPKA VLEVO  

P�esunutí kurzoru o jedno slovo doleva  
CTRL+ŠIPKA VPRAVO  

P�esunutí kurzoru o jedno slovo doprava  
SHIFT+ŠIPKA VLEVO  

Výb�r nebo zrušení výb�ru jednoho znaku vlevo  
SHIFT+ŠIPKA VPRAVO  

Výb�r nebo zrušení výb�ru jednoho znaku vpravo  
CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO  

Výb�r nebo zrušení výb�ru jednoho slova vlevo  
CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO  

Výb�r nebo zrušení výb�ru jednoho slova vpravo  
SHIFT+HOME  

Výb�r znak� od stávající pozice kurzoru až k po�átku položky  
SHIFT+END  

Výb�r znak� od stávající pozice kurzoru až ke konci položky  
CRTL+SHIFT+HOME  
 Výb�r znak� od stávající pozice kurzoru až k po�átku dokumentu 
CRTL+SHIFT+END 
 Výb�r znak� od stávající pozice kurzoru až ke konci dokumentu 
 
 



Úlohy b�žn� provád�né v dokumentu aplikace Microsoft Word 
 

CTRL+SHIFT+MEZERNÍK     
Vytvo�ení pevné mezery  

CTRL+B  
Tu�né písmo  

CTRL+I  
Kurzíva  

CTRL+U  
Podtržené písmo  

CTRL+MEZERNÍK  
Odstran�ní formátování odstavce nebo znak�  

CTRL+C  
Kopírování vybraného textu nebo objektu  

CTRL+X  
Vyjmutí vybraného textu nebo objektu  

CTRL+V  
Vložení textu nebo objektu  

CTRL+Z  
Vrácení poslední akce zp�t  

CTRL+Y  
Opakování poslední akce  

Vytvo�ení, zobrazení a uložení dokumentu 

CTRL+N  
Vytvo�ení nového dokumentu, jehož typ je shodný s aktuálním nebo p�edchozím 
dokumentem  

CTRL+O  
Otev�ení dokumentu  

CTRL+F4 p�ípadn� CTRL+W 
Zav�ení dokumentu  

CTRL+S  
Uložení dokumentu  

Vyhledání, nahrazení a procházení textu 

CTRL+F  
Nalezení textu, formátování a speciálních položek  

CTRL+H  
Nahrazení textu, formátování a speciálních položek  

CTRL+G  
P�echod na stránku, záložku, poznámku pod �arou, tabulku, komentá�, obrázek nebo 
na jiné místo  

ALT+CTRL+HOME  
Procházení dokumentu  



Tisk a zobrazení náhledu dokument� 

CTRL+P  
Tisk dokumentu  

ALT+CTRL+I  
P�epnutí mezi náhledem a p�vodním zobrazením  

Klávesy se šipkami  
Pohyb na stránce náhledu p�i p�iblížení  

PAGE UP nebo PAGE DOWN  
P�esun o stránku náhledu p�i oddálení  

CTRL+HOME  
P�esun na první stránku náhledu p�i oddálení  

CTRL+END  
P�esun na poslední stránku náhledu p�i oddálení  

Odstran�ní textu a grafiky 

BACKSPACE  
Odstran�ní jednoho znaku vlevo  

CTRL+BACKSPACE  
Odstran�ní jednoho slova vlevo  

DELETE  
Odstran�ní jednoho znaku vpravo  

CTRL+DELETE  
Odstran�ní jednoho slova vpravo  

Vložení speciálních znak� 

CTRL+F9  
Pole  

SHIFT+ENTER  
Konec �ádku  

CTRL+ENTER  
Konec stránky  

CTRL+SHIFT+ENTER  
Konec sloupce  

CTRL+SHIFT+POML�KA  
Pevná poml�ka  

ALT+CTRL+C  
Symbol copyrightu  

ALT+CTRL+R  
Symbol registrované ochranné známky  

ALT+CTRL+T  
Symbol ochranné známky  

ALT+CTRL+te�ka  
Výpustek  



Rozší�ení výb�ru 

F8  
Zapnutí režimu rozší�ení  

F8 a klávesa ŠIPKA DOLEVA nebo ŠIPKA DOPRAVA  
Výb�r nejbližšího znaku  

F8 (chcete-li vybrat slovo stiskn�te klávesu jednou, chcete-li vybrat v�tu dvakrát atd.)  
Rozší�ení výb�ru  

SHIFT+F8  
Zúžení výb�ru  

ESC  
Vypnutí režimu rozší�ení  

P�esunutí kurzoru 

CTRL+ŠIPKA NAHORU  
O jeden odstavec nahoru  

CTRL+ŠIPKA DOL�  
O jeden odstavec dol�  

SHIFT+TAB  
O jednu bu�ku vlevo (v tabulce)  

TAB  
O jednu bu�ku vpravo (v tabulce)  

ŠIPKA NAHORU  
O jeden �ádek nahoru  

ŠIPKA DOL�  
O jeden �ádek dol�  

Funk�ní klávesy/Kombinace kláves 

F1  
Zobrazení nápov�dy nebo pomocníka Office  

F7  
Volba p�íkazu Pravopis (nabídka Nástroje)  

F9  
Aktualizace vybraných polí  

F10  
Aktivace panelu s nabídkami  

F11  
P�echod na další pole  

ALT+F4  
Ukon�ení aplikace Microsoft Word  

 
 
Pozn. Kompletní p�ehled klávesových zkratek pro MS Office lze vyhledat v nápov�d� po 
vložení �et�zce „Seznam klávesových zkratek“ 
 
 


