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 Microsoft Word 2010 
 

 
 
 
 
 
 

1 Úvod do Wordu 

Je součástí programového balíku MS Office 2010. Jedná se o textový editor. Umožňuje práci i 
s grafy, tabulkami. Lze přidávat do dokumentu obrázky, fotografie kliparty, takže jeho 
prostřednictvím lze vytvářet dokumenty profesionálního vzhledu. 

2 Otevření Wordu 

Práci zahájíme například aktivací z nabídky OS Windows, tak jako u Excelu, ale vybereme ke 
spuštění ikonku Wordu, nebo kliknutím na již vytvořený dokument *.docx, což je přípona, 
kterou Word přiřazuje.  
Rovněž je možné vytvořit si zástupce pro otevření na ploše. Pokud otevřeme Word 
prostřednictvím již vytvořeného souboru, spustí se Word a rovnou tento soubor 
načte. Otevřeme-li Word způsobem popsaným výše, otevře se do jeho pracovního 
prostředí. 
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1. Název dokumentu tak jak je uložen 
2. Pravítka 
3. Pracovní plocha 
4. Posuvník 
5. Lupa 
6. Pás karet rozšiřitelný o další vlastní karty 
7. Panel rychlého přístupu, který si můžeme přizpůsobit k efektivnější práci 
8. Panely nástrojů 
9. Stavový řádek 
10. Zobrazení 
11. Aktivace typu prohledávání 
12. Zapnutí/vypnutí pravítka 

3 Pás Karet 

Nachází se v horní části okna, je nepřehlédnutelný. Pokud na jeho základní nabídku klikneme 
pravým tlačítkem myši, můžeme zobrazení karet přizpůsobit, nebo i omezit.  
Individuální nabídky ukazují karty s celistvou tematickou nabídkou. Aktivací konkrétních 
karet se pak objeví konkrétní příkazy. 
  

 Soubor – zde provádíme operace se soubory jako otevření, uložení, tisk a důležitou 
činností je vnitřní nastavení chování prostředí aplikace Word v nabídce Možnosti. 

 Domů – nabízí formáty písma, řádkování, zarovnání, barvy motivů, tvorbu ohraničení, 

práci se styly a buňkami, textové efekty, vyhledávání, nahrazování a další nástroje. 

Zde bych upozornil na velice důležitý nástroj – rušení formátů , který může 
pomoci, pokud okopírujeme text odjinud a tento text nemůžeme „srovnat“ a na 

nástroj, který zobrazí značky a skryté znaky formátování . 
 Vložení – umožňuje vkládat konce stránek, prázdnou stránku, tabulky, obrázky, 

obrazce, grafy, zápatí a záhlaví, symboly, textová pole a další, vytvořit obrázek 
obrazovky aj. Pokud klikneme na vybraný objekt a provedeme příslušnou operaci, 
otevře se další nabídka karet, která obsahuje nástroje pro danou sekci (nástroje: 
obrázku, kreslení, diagramu, WordArt). 
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 Rozložení stránky – umožňuje editovat vzhled stánky (okraje, orientaci, velikost 
papíru, jestli bude text ve sloupcích-jejich počet, umožní dělení slov, vybarví stránku 
barvou). Umožňuje editaci odstavce 

 Korespondence – obsahuje nástroje pro hromadné rozesílání dokumentů. 
 Revize – obsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu, překladové nástroje, nástroje pro 

kontrolu změn a porovnání dokumentu, připojení komentáře 
 Zobrazení – určuje, jak se nám stránka momentálně zobrazí, zda uvidíme mřížku, 

pravítko, navigační podokno, uspořádání otevřených dokumentů, přepínání mezi 
dokumenty. 

 
Takto ale výčet karet nekončí, neboť při aktivaci některých příkazů z karty Vložení se oživí 
karty nástrojů pro danou funkci. Například: při vložení Obrázku, nebo Klipartu se při kliknutí 
na obrázek ukáže karta umožňující editovat tento objekt jak barevně, tak jeho ohraničení, 
nebo usazení na stránce, přičemž možností je velké množství. Tato karta se jmenuje Nástroje 
Obrázků. Obecně řečeno, tyto karty nástrojů se oživují ve chvíli, kdy použijeme určité 
nabídky z karty Vložit. 
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4 Panel nástrojů Rychlý přístup 

 
 

je přizpůsobitelný pruh, který lze umístit nad, nebo pod pás karet. Je viditelný při aktivaci 
jakékoliv karty. Jsou to nástroje a příkazy pro nejčastěji používané operace. Tím, že si jej 
přizpůsobíme podle našich potřeb, urychlíme naši práci a stane se i pohodlnější. Jeho editace 
se provádí šipkou na jeho pravém konci. Kliknutím na možnost Další příkazy jej doplníme o 
jakýkoliv příkaz. Ten vybereme z otevřené nabídky Možnosti aplikace Word. Odstranění 
provedeme kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu příkazu/Odebrat z panelu.  
 

 
 
 

5 Stavový řádek 

Je to řádek, který se týká rozvržení dokumentu, kontroly textu. Jeho prostřednictvím je 
možné se pohybovat rychleji mezi stránkami, kontrolovat pozici textu a počet slov. Co na 
něm uvidíme, závisí na přizpůsobení nastavení. Klikneme pravým tlačítkem myši na Stavový 
řádek/aktivace možností. Aktivaci možností na stavovém řádku provedeme kliknutím na 
vybranou záložku, která je i patřičně popsána.  
 

 
 

6 Pohyb v dokumentu 

 Myší - Postavíme myš na požadované místo a klikneme levým tlačítkem. Dosažení 
míst mimo viditelnou oblast provedeme pomocí „rolovací lišty“, nebo kolečkem na 
myši. Pravým tlačítkem myši vyvoláváme menu (kontextové), jehož obsah se odvíjí od 
objektu, na který pravým tlačítkem klikneme. 
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 Kurzorové klávesy – šipky - pohyb ve směru, který šipky ukazují 
PgDn  – skok o obrazovku dolů 
PgUp  – skok o obrazovku nahoru 

Funkce některých kláves 

 Home  – skok na začátek řádku 

 End  – skok na konec řádku 

 Insert  – přepínání mezi vkládáním a přepisem 

 Print screen  – uloží obraz obrazovky do paměti 

 NumLock   – zamykání numerické klávesnice, pokud chceme 
  použít klávesy Pq Up, Pq Dn, numerická musí být vypnuta 

 Shift   – přepínač velkých písmen 

 CapsLock   – přepínač funkce klávesy Shift 

 Delete   – maže znak vpravo od kurzoru  

 Back Space   – maže znak vlevo od kurzoru 

 Tab   – pohyb kurzoru po tabulačních zarážkách 

 Enter   – potvrzení pokynu 

 Mezerník   – vytvoří mezeru  

 F1 – F12   – programovatelné klávesy 

 Ctrl a Alt   – rozšiřují možnosti klávesnice, lze nastavit vlastní klávesové  
  zkratky na kartě Soubor/Možnosti/Přizpůsobit pás karet 
Dokument je možné nechat „scrolovat“ samovolně, pokud v jeho prostoru klikneme na 
kolečko myši. Zobrazí se znak se dvěmi šipkami, směr pohybu určí posun myši vůči tomuto 
bodu. Vzdáleností od znaku se řídí rychlost posuvu. 
 

7 Vytvoření nového dokumentu, uložení 

K vytvoření můžeme použít vlastní možnosti, nebo pomocí přednastavených šablon, které lze 
získat i z internetových stránek společnosti Microsoft. 
 
Vlastní možnost pomocí Prázdného dokumentu 
Otevřeme aplikaci Word. Karta Soubor/Nový/Prázdný dokument, dvakrát poklepeme levým 
tlačítkem na ikonu a tím dojde k otevření tohoto základního dokumentu s obecným 
pojmenováním Dokument a číselným označením. Můžeme zahájit práci. 
 
Pomocí šablon 
Otevřeme aplikaci Word. Karta Soubor/Nový/Ukázkové šablony. Vybereme pokliknutím. Zde 
máme možnost zvolit Šablony na webu office.com, které jsou přehledně kategorizovány, 
popřípadě je nabídka přechodu do Více kategorií. Po výběru proběhne stažení šablony a je 
možné zahájit práci. 
 
Pokud pracujeme na novém dokumentu, je třeba jej uložit způsobem Uložit jako z nabídky 
Soubor. Otevře se dialogové okno a vepíšeme jméno dokumentu, pod kterým bude příště 
nalezen a místo jeho uložení.  
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Zvolíme typ souboru a uložíme. Typ souboru volíme podle toho, jestli chceme, aby soubor 
otevřel uživatel starší verze Word, pak jej zvolíme jako typ Dokument Word 97-2003, 
popřípadě jej můžeme uložit jako typ Pdf pro pouhé otevření v programu Acrobat Reader, 
pokud někdo nemá Word nainstalovaný. 
Word nabízí rozšířené možnosti uložení, které jsou přístupny z nabídky Uložit jako/Nástroje. 
Pod další nabídkou Obecné možnosti je zakomponována funkce uzamčení dokumentu, které 
provedeme vepsáním a odsouhlasením hesla. Návrh Obecné možnosti umožní vstup do 
nabídky Možností aplikace Word oddíl Uložit. Tady je nabízeno jak často má Word 
automaticky uložit rozpracovaný dokument (velmi užitečné při výpadku PC, v dalším otevření 
Wordu máme možnost získat rozpracovaný dokument s co nejmenšími ztrátami). Případné 
změny potvrdíme a dokument uložíme.  
Při práci na rozsáhlých dokumentech je užitečné vytváření záloh na jiné médium, nebo do 
jiného adresáře. Pokud jej zavíráme, Word se zeptá na požadavek uložení provedených změn 
od posledního uloženého stavu. Okno Možností aplikace Word v záložce Upřesnit nabízí 
v sekci uložení Vytvářet záložní kopii. Je aktuální do předchozího uložení, čímž nedojde 
k úplné ztrátě dokumentu. 
Dokument již jednou uložený se příště ukládá buď Soubor/Uložit, nebo kliknutím na ikonu 
diskety. 

8 Psaní, kopírování a vložení textu 

Text píšeme do pracovního pole. Word obvykle pozná, o jaký typ jazyka se jedná, nastavení 
lze provést i „manuálně“. Označením oblasti textu, jehož jazyk budeme měnit, poklepáním 
na Informační blok jazyka ze Stavového řádku, vyvoláme dialogové okno pro výběr a zvolíme 
požadovaný jazyk. Ten je možné nastavit jako výchozí. Pokud budeme mít zvolený jiný typ, 
než kterým píšeme, bude kontrola pravopisu upozorňovat na chyby, i když bude text 
správný. Ke změně jazyka lze přistoupit i přes klávesovou zkratku levý Alt + levý Shift. Text 
můžeme do dokumentu vložit zkopírováním, označíme text, klikneme pravým tlačítkem 
myši/Kopírovat, postavíme se na požadované místo v dokumentu, opět klikneme pravým 
tlačítkem myši a vybereme z Možností vložení.   

Tuto akci lze ovládat i z karty Domů/panel Schránka. 
Označením oblasti kopírování se na něm vysvítí možné úkony, které 
jsou k dispozici.  
 Vyjmout - dojde k vyjmutí z původního místa a úschovy do schránky. 
Kopírovat - kopírované zůstane na místě a rovněž bude uschováno ve  
 schránce. 
Kopírovat formát - přenášíme vzhled oblasti bez vlivu na obsah.  
 Označíme oblast/Kopírovat formát, přeneseme se  
 nad oblast vložení a obrázkem štětce, který se stal  
 kurzorem, označíme. 
 

Příkaz kopírování lze aktivovat rovněž klávesovou zkratkou Ctrl + c, vložení klávesovou 
zkratkou Ctrl + V.  
Vložení zachovat text  - i když je text zformátován vloží se pod aktuálním  
 formátem tak jak píšeme. 
Vložení sloučit formátování  -  vloží kopii textu s jeho původním formátem 
Vložení zachovat zdrojové formátování - vloží oblast, tak jak ji vidíme, popřípadě i  
 s barevným označením.  
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9 Formátování 

Výběr oblasti 

 Myší  – tažením 

 Kliknutím 2 x – výběr slova 

 Kliknutím 3 x – výběr odstavce 

 Ctrl + a   – výběr celého dokumentu 

9.1 Změna typu a velikosti písma 

 
Karta Domů  

 
   

 
 

 
 
 
Alternativa: označit text/pravé tlačítko myši /Písmo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Písmo se vždy zobrazuje v určitém fontu. Přednastavené je patkové písmo Cambria a 
bezpatkové Calibri. Patkové je vhodné pro delší souvislé texty, patky vytvářejí jakousi linku, 
ulehčuje čtení delších textů. U kratšího textu se zadává většinou bezpatkové písmo. 

9.2 Formátování odstavce 

Odstavec je úsek textu ohraničený dvěma stisknutí klávesy Enter. Užitečnou pomůckou je 
zapnutí zobrazovače skrytých znaků.  
Budeme-li formátovat odstavec, postavíme se na jakékoliv místo v něm. V aktivním odstavci 
bliká kurzor. Při formátování více odstavců je označíme do bloku. Formátováním 
nastavujeme odsazení zleva, zprava, mezery před a za odstavcem, zarovnání, odsazení 
prvního řádku, vytváříme odrážky a číslujeme, vkládáme do rámů.  
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Zarovnání textu 
Je dobré dodržet pár zásad:  
Text zarovnáváme zleva, nebo do bloku. Názvy kapitol zarovnáváme zleva, nebo na střed. 
Adresu zarovnáme zleva. Datum píšeme běžně zprava. 
Zarovnání do bloku sice vyplní rovnoměrně stránku, ale mezery mezi slovy jsou 
nepravidelné. Je tedy na uvážení, zda jej použít. 
 
Řádkování 
Nastavuje výšku řádku. Můžeme využít předdefinované hodnoty, nebo vybrat Možnosti 
řádkování a zvolit přesnou hodnotu. Přejdeme do dialogového okna Odstavec, kde můžeme 
zvolit požadovanou hodnotu řádkování. Běžné je řádkování jednoduché. Přechodem na list 
Tok textu, kde jsou k dispozici nabídky: 

 Kontrola osamocených řádků - zakáže tisk samotného posledního řádku odstavce na 
začátku stránky, nebo samotného prvního řádku odstavce na konci stránky. 

 Svázat řádky - zakáže umístit konec stránky mezi aktivní a následující odstavec. 

 Svázat s následujícím - zakáže rozdělení odstavců koncem stránky. 

 Vložit konec stránky před - zakáže vložit konec stránky před vybraný odstavec - 
odstavec vždy začne na nové stránce 

 
Odsazení 1. Řádku   
 
 
Odsazení vlevo 
  
 
 
 
 
 
Mezera před odstavcem 
 
Řádkování 

 
Mezera za odstavcem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odstavec můžeme ohraničit z jakékoliv strany, nebo pod něj vložit vodorovnou čáru. 
Parametry těchto možností zvolíme z panelu Odstavec kliknutím na šipku symbolu  
/Ohraničení a stínování. V dialogovém okně se pohybujeme intuitivně. 
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