
Tvorba dokumentů 
Jak se orientovat 
Word nabízí (ve verzi 2000) tzv. „Průvodce odpověďmi“; nevíte-li, jak něco udělat, zvolte nabídku  
Nápověda -> Nápověda pro Microsoft Word 
(nebo stiskněte klávesu F1) 
a přejděte na záložku „Průvodce odpověďmi“. Formulujte dotaz (např. „Jak vložit rejstřík?“) a po 
nalezení vyberte ze seznamu vlevo dole, která odpověď vám vyhovuje. 

Struktura dokumentu 
je nejlépe vidět, kliknete-li vlevo dole na ikonku „Zobrazit osnovu“ nebo v menu 
Zobrazit -> Osnova 
V tomto zobrazení vidíte dokument jako „stromeček“; můžete rozbalovat a sbalovat jednotlivé větve, 
přesouvat celé části dokumentu atd. Pro posouvání mezi úrovněmi (tj. když chcete hlavní nadpis 
změnit na podnadpis, tedy „snížit úroveň“) použijte buď šipky z nástrojové lišty, nebo klávesy TAB (na 
nižší úroveň) nebo Shift+TAB (opačně). 

Formátování – styly 
Každý dokument se skládá ze tří částí, které by měly být oddělené. Jsou to struktura, obsah a 
vzhled. Struktura určuje, že dokument se skládá z konkrétních kapitol, podkapitol, odstavců, obrázků, 
tabulek atd. Obsah je naplněním těchto „polí“, tedy např. názvu kapitoly, odstavce, ... Vzhled určuje, 
jak bude dokument vypadat.  
Pro ušetření práce doporučuji zabývat se nejdřív strukturou a obsahem. Teprve po jejich naplnění (po 
napsání dokumentu) se starejte o vzhled. 
Veškerý vzhled definujte prostřednictvím stylů: 
Formát -> Styl ... 
Je to proto, že se vám (podle struktury) v dokumentu např. nevyskytuje tučné písmo, ale nějakým 
způsobem zvýrazněné (že to bude tučné, je věc vzhledu). Chcete-li pak změnit zvýraznění z tučného 
na kurzívu, změníte pouze definici stylu a nemusíte procházet celý dokument. 
Styly jsou dvojího druhu: znakové styly (to je např. zvýrazněné) a styly odstavce (to je např. 
Normální nebo všechny nadpisy). 
Pokud již existuje nějaký hotový styl pro to, co chcete do dokumentu vložit (např. nadpis), použijte 
raději ten hotový, než abyste vytvářeli nový. Proč? Pro přehlednost ... 

Vytvoření nového stylu 
Příklad: chcete do dokumentu vkládat zvýrazněný text. Vyberete patřičný text, který chcete zvýraznit, 
a vytvoříte nový styl. Postup: v nabídce 
Formát -> Styl ... 
klikněte vpravo dole na tlačítko „Nový“, vymyslete vhodný název (vystihující podstatu stylu, tj. např. 
„zvýrazněné“), vyberte „Typ stylu“, tj. jde-li o znakový styl nebo styl odstavce (viz výše) a nastavte (v 
nabídce „Formát“), čím se nový styl liší od stylu, na kterém je založen (obvykle „Normální“). 
V uvedeném příkladu tedy styl nazvete „zvýrazněné“, vyberete, že jde o znakový styl a ve formátu 
pouze změníte písmo na tučné. Pozor! Nevybírejte konkrétní písmo, to se „dědí“ ze stylu „Normální“, 
takže změníte-li později písmo pro styl „Normální“, změní se vám i pro „zvýrazněné“. 

Úpravy existujícího stylu 
probíhají stejně jako vytváření nového, jen místo na „Nový“ kliknete na „Upravit“. 
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Důležité úpravy 
Formát -> Styl -> Nový (nebo Upravit) -> Formát -> Písmo / Odstavec / ... 

Písmo 
Můžete vybrat font, velikost, použití kapitálek, velkých písmen atd. (používat), proložení znaků 
(nepoužívat!) 

Odstavec 
Zarovnání (vlevo, vpravo, centrované, do bloku), odsazení (zleva a zprava, odsazení prvního řádku), 
mezery (před a za), řádkování (jednoduché, 1,5 řádku, ...). Opakování: mezery před a za tedy 
nevytváříte opakovaným stiskem klávesy „Enter“, ale nastavením mezer před a za příslušným prvkem 
(např. nadpisem, odstavcem, ...). 
Důležité: u nadpisů v záložce „Tok textu“ zaškrtnout „Svázat s následujícím“, aby vám nezůstávaly 
nadpisy dole na stránce a odstavec pod nimi nezačínal na další stránce. 

Číslování nadpisů 
... je celkem dost používané; opět se nastavuje v úpravách stylu, a to v nabídce Číslování (tu najdete 
tamtéž co „Písmo“ nebo „Odstavec“). Vyberete záložku „víceúrovňové“ a z nabídnutých číslování to, 
které potřebujete. Věnujte také patřičnou pozornost tlačítku „Vlastní“ (vpravo dole u výběru typu 
číslování), které vám umožní nastavit k číslování nadpisů takřka co si vzpomenete. 

Ohraničení 
je zajímavé v případě, chcete-li zvýraznit třeba příklad. V tomto dokumentu je ohraničené, co máte 
vybrat z nabídky: 
Formát -> Styl -> Nový (nebo Upravit) -> Formát -> Ohraničení 
Taktéž stínování se nastavuje na stejném místě. 

Jak se zbavit nepohodlného stylu 
Formát -> Styl -> Organizátor 
vyberete v nabídce patřičný styl a stisknete tlačítko „Odstranit“ 

Vkládání různých prvků do dokumentu 

Poznámky pod čarou 
jsou dvojího druhu: poznámky pod čarou nebo vysvětlivky. Pozor na umístění (pod čarou vs. konec 
dokumentu). 
Vložit -> Poznámka pod čarou ... 

Obrázky 
se vkládají překvapivě pomocí nabídky 
Vložit -> Obrázek -> ... 
Základní možnosti jsou: klipart (připravený obrázek dodávaný s 
Wordem, zpravidla nepoužitelný) nebo obrázek ze souboru.  
Pozor na umístění obrázku – je možné je nastavit vzhledem k různým 
prvkům stránky (odstavec, okraj, ...). Toto nastavení najdete, kliknete-
li pravým tlačítkem myši na obrázek a vyberete „Formát obrázku”, pak 
„Pozice“ a nastavíte, jak se má obrázek chovat.  
Jinou možností vkládání obrázku je jeho nakreslení. Vyberete 
z nabídky 
Zobrazit -> Panely nástrojů -> Kreslení 
(Mimochodem, tady je vložený Konec obtékání textu – viz dále). 
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Tabulky 
se kupodivu nevkládají v nabídce „Vložit“, ale v 
Tabulka -> Vložit -> Tabulka 
(nebo ikonkou na horní liště). 
Pozor: chcete-li používat v tabulce jiné písmo než v ostatním textu (často se používá menší), 
nezapomeňte definovat příslušný styl. 
Ještě jednou pozor: nevkládejte tabulku pomocí volby Navrhnout tabulku, protože se pak nebudete 
soustředit na obsah, ale na vzhled. 
Nulové okraje: chcete-li mít text např. ve dvou sloupečcích, vložte ho do tabulky. Této tabulce pak 
nastavte neviditelné ohraničení. Toho dosáhnete např. v nabídce  
Tabulka -> Automatický formát tabulky 
vybráním formátu „(žádné)“ nebo tlačítkem „ohraničení“ na nástrojové liště. 

Konce 
Vložit -> Konec ... 
Typy konců: stránky, sloupce, obtékání textu (= zalomení) 
Typy konců oddílů: Na další stránce, na stejné stránce, na sudé stránce, na liché stránce 
Pozor: konce stránek vkládejte až tehdy, máte-li všechno ostatní už hotové a chcete dokument 
tisknout. Jinak budete muset při každé změně (např. vložení obsahu) znovu procházet celý dokument, 
jestli vám nezůstává někde prázdná stránka. 
Chcete-li, aby např. s každým novým nadpisem první úrovně začínala nová stránka, nevkládejte 
konce stránek ručně, ale použijte nabídku „Vložit konec stránky před“ na záložce „Tok textu“ v nabídce 
„Odstavec“ při úpravách stylu. 

Číslování stránek 
Vložit -> Čísla stránek ... 
Možnost vložit čísla stránek nahoru nebo dolů 
Zarovnání vlevo, vpravo, na střed, uvnitř, vně (viz obrázek vpravo při výběru umístění číslování) 
Kliknutím na tlačítko „Formát“ můžete nastavit, jak bude číslování vypadat (arabské číslice, římské, ...) 
Důležitá volba „Zobrazit číslo na první stránce“ (zapomenete-li to tady nastavit při vkládání číslování, 
můžete ještě použít nabídku 
Soubor -> Vzhled stránky ... 
a v záložce „Rozvržení“ zaškrtnout Záhlaví a zápatí různé na první stránce. 
Jiná možnost, jak vložit čísla stránek, je pomocí nabídky 
Zobrazit -> Záhlaví a zápatí 
a kliknout na ikonku „Vložit pole STRÁNKA“ 

Obsah 
je takové to na začátku každé knihy, ale u každé knihy je to do různé úrovně podrobnosti. Totéž 
můžete vložit pomocí nabídky 
Vložit -> Rejstřík a seznamy ... 
a nastavením patřičných parametrů na záložce „Obsah“. 
Aktualizaci obsahu provedete pravokliknutím na již vytvořený obsah a vybráním „Aktualizovat pole“; 
ještě vyberete, zda aktualizovat jen čísla stránek, nebo celý obsah. 

Titulky 
jako jsou například popisky tabulek, obrázků atd. můžete vložit takto: 
Vložit -> Titulek ... 
Výhodou je, že Word si sám ohlídá číslování a umí potom vygenerovat např. seznam obrázků. 
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Křížové odkazy – viz obrázek 5 na str. 6 
Takové odkazování, jaké vidíte v nadpisu, můžete klidně napsat ručně – máte-li takových odkazů jen 
pár. Problém přichází s jejich přibýváním. Abyste je nemuseli pokaždé kontrolovat a přepisovat např. 
při změně čísla nadpisu, Word tyto změny ohlídá sám. 
Odkázat se můžete na nadpisy, poznámky pod čarou, titulky, číslované odstavce atd., a to v nabídce  
Vložit -> Křížový odkaz ... 
Vyberete „typ odkazu“ (to je právě ten nadpis, poznámka pod čarou, ...) a konkrétní odkaz. 
Nezapomeňte při změnách aktualizovat odkazy (např. vybráním celého dokumentu a stiskem klávesy 
F9). 

Dokument na šířku stránky 
Chcete-li mít dokument na šířku a ne na výšku, jak obvykle bývá, změníte to v nabídce 
Soubor -> Vzhled stránky ... 
na záložce „Formát papíru“, kde vyberete orientaci na šířku. Všimněte si, že je možné nastavit 
orientaci papíru nejen pro celý dokument, ale i pro jednotlivé oddíly (oddíly jsou logické části 
dokumentu). 

Opravy, které mají zůstat viditelné 
Pokud chcete, aby bylo patrné, co jste v dokumentu opravili (dříve se to dělalo ručně a říkalo se tomu 
korektury), tak zapněte „Sledování změn“. 
Zobrazit -> Panely nástrojů -> Revize 
a stiskněte tlačítko s nerozeznatelným obrázkem, které se jmenuje „Sledování změn“. Zkuste, co to 
udělá. 

Přemožení „vestavěné inteligence“ 
Protože tvůrci Wordu počítali s neschopností uživatele napsat bezchybně větu, přidali tzv. 
„Automatické opravy“, které ale život spíš ztrpčují než ulehčují. Vypnete je v nabídce 
Nástroje -> Automatické opravy ... 
Možná vás překvapí, co všechno lze dělat špatně ... 
Doporučuji nechat jen nahrazování krátkých pomlček dlouhými, nahrazování normálních uvozovek 
oblými a nahrazování normálních mezer za předložkami s, k, v, ... pevnými mezerami (nestane se, že 
byste zapomněli předložku na konci řádku). 

Urychlení práce – funkční klávesy 
Ne všechno musíte „oklikat“; ostatně bylo by to pro běžnou práci dost pomalé. Proto existují tzv. 
„funkční klávesy“, které vaši práci urychlí. Např. stiskem F1 vyvoláte nápovědu, F9 aktualizaci polí 
(třeba obsahu) atd. Přehled všech funkčních kláves najdete v nápovědě. 
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