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Word – základní práce s wordem.

Ing. Bohumil Bareš

ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Informační a komunikační 

technologie 5. – 9. ročník
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Otevření Wordu

• Pomocí dvojkliku na ikonu

• Nebo pomocí start – všechny programy

• Nebo dvojklikem na daném souboru Wordu
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Snímek 3 

 

První obrazovka 

3

Petrologie – nauka 
o horninách

Hlavní panel– domů, vloţení, rozloţení stránky,
Odkazy, korespondence, revize, zobrazení 

Podmenu – menu Domů Pravídko

Název souboru

Vlastní plocha pro psaní

Stavový panel

Ikona uloţit

Ikona otevřít
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Otevřít již uložený soubor

Otevřít nový soubor - prázdný

Otevřít poslední použité

Otevření Wordového souboru
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Šablony – na dopis, životopis …. 
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Uloţení Wordového souboru

Uloţení Wordového souboru, pokud 
je jiţ je uloţený – uloţit jako

První uloţení nebo uloţení na jiné místo: 
Soubor– Uloţit jako – Dialogové okno

Průběţné ukládání: Ctrl+S 
nebo ikona.
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Ikona uloţit

Uloţit jako – můţeme vybrat jako dokument 
WORD, jako šablonu nebo jako pdf
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Název souboru 
vymyslíme sami

Typ souboru –
docx, doc
Určuje program ve 
kterém byl soubor 
vytvořen
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www.ecdl.cz
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Úroveň vzdělání (ročník) 5. 

Téma Word- otevření a uložení 

Žák bude umět - založit soubor ve Wordu 

Časový rozsah 1 vyučovací hodina 

Formy použití - výklad  

- ukázka přímo v učebně 

- Práce na PC 



 

Snímek 1 

 

Word – Zásady psaní textu

Ing. Bohumil Bareš

ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Informační a komunikační 

technologie 5. – 9. ročník

 

 

 

Snímek 2 

 

Jak psát ve Wordu - zásady
• Nepoužívejte v rámci odstavce k ukončení řádku klávesu enter
– klávesa enter ukončuje až celý odstavec

• Nepoužívejte k zarovnání textu mezerník (např. pro odsazení 
prvního řádku odstavce nebo chcete-li mít podpis umístěný 
vpravo). K tomu slouží v nabídce Domů – Odstavec

• Mezerník se používá mezi slovy jenom jednou !!!!!
• Nepoužívejte pro odsazení textu na začátku odstavce ani 
tabelátor. K odsazení prvního řádku odstavce Odstavec –
Odsazení – Speciální – První řádek (můžete si navolit, jak 
moc se má odsadit). 

• Nenechávejte jednopísmenné předložky, ale ani samotná čísla, 
značky  , zkratku č. a podobně na koncích řádků (např. v / 
zákoně, za 5 / let,  / 5, č. / 48). Použijte však pevnou 
mezeru, ne „odstrkání“ textu mezerníkem na nový řádek. To 
znamená místo prostého odklepu mezerníkem stisknete ctrl
shift a zároveň odklepnete mezerník.
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3

Zarovnání – vlevo, na 
střed, vpravo a do bloku Otevření nabídky Odstavec
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Odstavec

4

Mezery – můţeme nastavit 
mezery mezi jednotlivými 
odstavcemi
Řádkování – můţeme nastavit 
– jednoduché, násobky …..

Zarovnání 
Odsazení odstavce 

Tabulátory
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Tvorba seznamů
• Nikdy při tvorbě seznamů nepouţívejte mezerník!!!

• K tvorbě seznamu jsou takzvané tabulátoty

• Tabelační zaráţky

▫ Vlevo – text se píše zleva

▫ Na střed – text se rozvrhne 

kolem zaráţky

▫ Vpravo – text se píše zprava

▫ Desetinná čárka – před

zaráţku se píší celá čísla a 

za zaráţku se píší desetinná

• Vodící znak

5
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Na pravítku jsou vidět zarážky
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Snímek 7 

 

Další zásady
• Nejdřív je dobré napsat pouze text a ten teprve 

po dokončení upravit - Při psaní lze teoreticky 
pouţívat různé druhy zvýrazňování textu – tučné 
písmo, kurzívu, tučnou kurzívu, podtrţení, různá 
barva textu atd. 

• Při zvýrazňování textu však zachovávejte 
střídmost. Za vhodné způsoby lze povaţovat 
kurzívu a tučné písmo. 

• Podtrhávání je naprosto nevhodné u webových 
stránek, kde koliduje se zavedeným značováním
odkazů na další dokumenty
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Písmo

8

Typ písma
Zvýrazňovač písma
Řez písma ( B-tučné, I –
kurzíva, U-podtrţené písmo)
Velikost písma 
Barva písma A

Styl – nejpouţívanější x2 a x2

coţ je dolní index a horní 
index 
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Několik typografických rad
1. Příliš mnoho písem škodí. Nepoužívejte v jednom dokumentu velké

množství různých typů písem. Možná se vám to nejprve může zdát atraktivní,

ale není tomu tak. Aby dokument vypadal věrohodně a měl úroveň,

doporučuje se použít dva, maximálně tři typy písem v rámci celého

dokumentu.

2. Přehledný dokument = věrohodnější dokument. Mějte na paměti, že čím je

dokument stylově čistší, tím působí přehledněji. Dbejte na to, aby byly

zvýrazněny pouze ty části textu, které je skutečně nezbytně nutné zvýraznit.

3. Méně někdy znamená více. Pravidlo střídmosti platí obecně. Doporučuje se

střídmě používat nejen typy, velikosti a řezy písem, ale i obrázky, apod. Při

editaci textu v textovém dokumentu totiž platí, že mnohdy méně znamená

více.

4. Tři velikosti nadpisů a dost! Pokud budete definovat nadpisy v dokumentu,

mějte na paměti, že obvykle i ve složitějším dokumentu vystačíte se třemi

styly nadpisů. Není nutné členit dokument do deseti úrovní. Naopak, čím

méně stylů a úrovní, tím lepší a přehlednější je mnohdy text

5. Používejte automatizaci editorů. Ke stylům a automatizovanému

zalamování jsme se ještě nedostali, ale je dobré vědět, že veškeré nadpisy a

různé druhy použitého textu je zejména u rozsáhlejších dokumentů vhodné

nastavit do tzv. stylů. Výrazně si tak ulehčíte práci.
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- Práce na PC 



 

Snímek 1 

 

Word – Zásady psaní textu

Ing. Bohumil Bareš

ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Informační a komunikační 

technologie 5. – 9. ročník
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Základní editace textu
Téměř všechny funkce naleznete na kartě Domů.

2

• Pohyb po dokumentu

• Psaní textu

• Označování do bloku

• Zarovnání textu

• Sloupce a tabulátory

• Písmo

• Odrážky a číslování

• Kopírování
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Pohyb po dokumentu

• Myš (levé tlačítko označuje, pravé vyvolává 
nabídku)

• Kurzorové šipky

• Speciální klávesy:

• Home – End (začátek – konec řádku) Page Up –
Page Down (začátek – konec stránky)

• Krok zpět – návrat o jednu (více) operací zpět

3
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Psaní textu

• Klávesou Enter ukončujeme pouze odstavec

• Za interpunkčními znaménky se píše mezera 

• Mezerou nikdy necentrujeme a neodsazujeme text

• Pevná mezera (Ctrl+Shift+Mezerník) mezi 
předloţkou a slovem (předloţka nesmí být na konci 
řádku)

• Skryté znaky (karta Domů – Odstavec): odhaluje 
chyby ve formátování textu

• Anglická klávesnice: Alt+Shift nebo ikona CS vpravo 
dole
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Označování do bloku

• Označení (zabarvení) části textu, tak 
abychom jej mohli upravovat 
(editovat) najednou

• Myš – drţet levé tlačítko

• Shift + Kurzorové šipky

• Označení celého dokumentu: Ctrl+A
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Zarovnávání textu

• Umístění textu vzhledem k okrajům stránky

• Nepouţívat Mezerník!

• Ikony na kartě Domů, v panelu 

• Odstavec

6

vlevo Na střed vpravo Do bloku
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Sloupce

• Pouţití pro souvislý text, 
třeba i jen na části 
stránky

• Karta Rozloţení stránky, 
panel Vzhled stránky, 
ikona

• Úprava šířky sloupců 
přes poloţku Další 
sloupce nebo zaráţkami 
na horní liště
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Tabulátory (zarážky)

8

• Pouţijeme, pokud sloupce připomínají spíše 
sloupce v tabulce, většinou nejde o souvislý text 

• Zaráţky slouţí k umístění slov (čísel) a způsobu 
jejich zarovnání

• Mezi zaráţkami se pohybujete klávesou Tab

• Ikona nad levým pravítkem
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Písmo

• Úpravy (velikost, 
druh, barva, řez …) 
pomocí ikon na 
kartě Domů, v 
panelu Písmo nebo 
v dialogovém okně 
Písmo.
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Pokročilejší úpravy písma

• Zvýraznění textu a stínování textu 

• Vymazat formátování : získáme původní 
neupravený text

• Kopírování formátu : klik na slovo – dvojklik na 
ikonu – klik na slova, na která chci pouţít stejný 
formát
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Odrážky a číslování

Karta Domů, panel Odstavec

11

•Nejprve napsat řádky s poloţkami seznamu –
označit – vybrat odráţky nebo číslování
• Přepínání mezi úrovněmi víceúrovňového 
seznamu: klávesa Tab

Odráţky Číslování Víceúrovňové
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Kopírování neformátovaného textu

Vložit jinak

12

• Vyuţijeme, pokud 
chceme zkopírovat 
pouze text bez 
původního formátu

• Postup: 
▫ označit a uloţit text 

(např. Ctrl+C) –
karta Domů, panel 
Schránka – Vloţit –

▫ Vloţit jinak –
Neformátovaný text
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Zdroje informací:

http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
www.ecdl.cz
Microsoft office - Word
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Word – Struktura dokumentu

Ing. Bohumil Bareš

ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Informační a komunikační 

technologie 5. – 9. ročník
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Kurzor

• V textovém editoru existuje jeden důleţitý prvek, 
a to kurzor. 

• Je to malá svislá blikající čárka na řádku v ploše 
papíru.

• Kurzor bliká a neustále ukazuje, kde v textu se 
právě nacházíme. 

• Kurzor lze přemístit do jiné oblasti textu buď 
prostřednictvím šipek na klávesnici, nebo myší.

• Bez kurzoru by nebylo moţné editovat a psát 
text - bez kurzoru by byl uţivatel textového 
editoru dezorientován.
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Části textového dokumentu
Oddíl

• dělení dokumentu na části s odlišným formátováním
▫ dělení mezi stranami - rozdílné rozměry, orientace, styly, záhlaví a zápatí

▫ dělení na stránce - změna počtu textových sloupců na stránce

Strana

• přehledné dělení dokumentů pro zobrazení a tisk

• nastavení velikosti, orientace, okrajů

Odstavec

• související část textu ukončená znakem konce odstavce (Enter)

▫ jednořádkový odstavec - nejčastěji nadpis, podnadpis
▫ víceřádkový odstavec - běžný text dokumentu viditelně odsazená od ostatních odstavců

Styl odstavce

▫ pojmenované nastavení úrovně a formátu odstavce

▫ strukturování dokumentu na kapitoly a podkapitoly pomocí nadpisů a podnadpisů

• vytvoření osnovy dokumentu s možností generování automatického obsahu dokumentu

Přednastavené styly

▫ výchozí přednastavené styly v novém dokumentu definované systémovou šablonou

▫ Normální - pojmenovaný styl pro běžný text dokumentu

▫ Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3 ... - styly pro nastavení vzhledu a úrovně nadpisů
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Ukázka 2 rozličných oddílů 
- stránka na výšku je oddíl 1 a stránka na šířku je oddíl 2
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Pomocí vložení můžeme vložit text, obrázek do 

záhlaví nebo zápatí stránky nebo číslování stránek

5

 

 

 

Snímek 6 

 

Blok
• Aby bylo moţné text v dokumentu upravovat, je potřeba 

sdělit editoru, s jakou částí textu budete pracovat, resp. 
jakou část textu budete upravovat.

• K tomu slouţí tzv. bloky. 
• Blok je ohraničení určité části textu, na kterou se budou 

vztahovat další operace. 
• Do bloku můţeme ohraničit jeden znak, jeden odstavec 

nebo třeba dvacet stránek. 
• Velikost bloku není nijak omezena.
• Pozor na označený blok! Jestliže máte kdekoliv v 

dokumentu označený blok a začnete např. psát 
text, pak editor smaže obsah bloku a nahradí jej 
tímto textem. Textový editor to totiž pochopí tak, 
že označenou část textu již nepotřebujete a že ji 
chcete nahradit novým, právě psaným textem.
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Text se označuje do bloku nejběžněji 

prostřednictvím myši:
1. Nastavte se kurzorem na místo v textu, kde 

bude začátek bloku.
2. Stiskněte a drţte levé tlačítko myši.
3. Táhněte myší směrem k budoucímu konci 

bloku (např. směrem vpravo). Při taţení si 
můţete všimnout, jak se blok začíná vytvářet.

4. Jakmile bude označen veškerý poţadovaný 
text, uvolněte levé tlačítko myši - blok je hotov.

5. Označení bloku zrušíte klepnutím levým 
tlačítkem myší kamkoliv do textu či stisknutím 
některé z šipek na klávesnici.

7

 

 

 

Snímek 8 

 

Co označit - Jak postupovat
• Jedno slovo

▫ Na slovo poklepejte levým tlačítkem myši.

• Dvě a více slov
▫ Levým tlačítkem myši klepněte jednou na první slovo, které si přejete označit, 

drţte tlačítko stisknuté a táhněte směrem k dalšímu slovu vpravo nebo vlevo. 
Tímto způsobem je moţné označit i rozsáhlý blok.

• Celý odstavec
▫ Uprostřed odstavce třikrát Klepněte levým tlačítkem myši.

• Celá věta
▫ Uprostřed VĚTY  Klepněte levým tlačítkem myši a přitom drţte CTRL

• Celý řádek
▫ Nastavte kurzor myši za levý okraj dokumentu tak, aby se šipka myši zobrazila 

zrcadlově překlopená, a klepněte levým tlačítkem myši. Řádek, u kterého byla myš 
postavena, bude označen.

• Celý dokument
▫ Pouţijte klávesovou kombinaci CTRL+A.

• Text klávesami
▫ Nastavte se na začátek budoucího bloku a stiskněte klávesu SHIFT. Za 

současného drţení klávesy SHIFT stiskněte a drţte některou z kurzorových kláves 
(šipek). Blok se začne označovat.
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Snímek 2 

 

Základní pravidla editace textu

• Pokud píšete souvislý text, nikdy neukončujte řádek 
klávesou Enter! Text "sám přeskočí" na další řádek -
provede se automatické zalomení řádku. 

• Za interpunkčními znaménky se píše mezera 
• Mezerou nikdy necentrujeme a neodsazujeme text
• Pevná mezera (Ctrl+Shift+Mezerník) mezi předloţkou a 

slovem (předloţka nesmí být na konci řádku)
• Skryté znaky (karta Domů – Odstavec): odhaluje chyby 

ve formátování textu
• Anglická klávesnice: Alt+Shift nebo ikona CS vpravo dole
• Ať jiţ píšete text, dopis knihu, či jakýkoliv jiný 

dokument, vţdy je lepší text nejprve napsat a teprve 
potom jej upravovat.
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Pohyb po dokumentu

• Myš (levé tlačítko označuje, pravé vyvolává 
nabídku)

• Kurzorové šipky

• Speciální klávesy:

• Home – End (začátek – konec řádku)

• Page Up – Page Down (začátek – konec stránky)

• Krok zpět – návrat o jednu (více) operací zpět 
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Snímek 4 

 

Napište tento text
Váţení delegáti!
Dovolte mi, abych Vás informoval o výsledcích našeho reprzentačního
druţstva závodních houbařů v uplynulé sezóně. V polovině července by 
jen málokdo očekával, ţe si naši houbaři přece jenom přijdou na své. 
Pozdě, ale přece. Na přelomu srpna a záţí se naše lesy pravděpodobně 
domluvily a v podstatně přes noc vydaly svoje bohatství.
Naši přední houbaři ale nezaspali. Nejlépe si vedl Jiří Kotera, který má 
nové brýle se samozabarvovacími skly, coţ mu přineslo velké výhody v 
příkrém podzimním slunci. Suverénně zvítězil v křemenáčích a jistý 
náskok si udrţel v holubinkách. Svůj standard předvedl Standa Dudák 
ze Strakonic, který je stále nepřekonatelný v ţampiónech. Na celkové 
vítězství v lize mu to ale nestačilo.
Vůbec se ale letos nedařilo Brtníkovi, který se zotavuje z otravy H2SO4, 
a tak se umístil aţ na předposledním místě. Naprostým zklamáním je 
pro nás všechny Březinová, jejíţ výkon vnesl do tváře reprezentačního 
trenera Smrţe velký smutek. Tolik jsme si od ní všichni slibovali a zatím 
našla jen několik klouzků a tři houby na mytí nadobí. Není vyloučeno, 
ţe se trenér Smrţ rozhodne na blíţící se světový ţampionát nahradit 
Březinovou Koterou nebo povolat ze zámoří legionáře Pečárku.
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Ve Wordu to bude vypadat takto

5

Nastavte si mezeru pod odstavcem na 8 bodů.
Chyb si nevšímejte –napište je – ukáţeme si jak word umí opravit chyby.
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Oprava chyb – zmáčkneme Revize

6

Pravopis a gramatika

Otevře se okno na chybě –
červeně podtržené slovo a 
nabídne se oprava slova, 
pokud jde o slovo správné, 
jen není ve slovníku 
zmáčkneme přidat do 
slovníku, pokud je špatně 
vybereme z návrhů 
správné slovo a 
zmáčkneme zaměnit
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Úprava textu

• Písmo změňte na Times New Roman a velikost 12

• Zarovnejte oslovení na střed řádku

• První odstavec zarovnejte do bloku 

• Druhý odstavec zarovnejte vpravo

• Třetí odstavec zarovnejte opět na střed

• První řádek ve všech odstavcích odsaďte o 0,8 cm

• Řádkování nastavte na 1,5 cm 

• Soubor uloţte do své sloţky pod svým jménem
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Soubor bude vypadat takto
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Odrážky a číslování

• Odráţky a číslování se aktivují automaticky při 
psaní textu, kdy na začátku řádku uţivatel napíše 
pomlčku nebo číslo s tečkou. 

• V některých případech bývá automatická 
aktivace odráţek či číslování neţádoucí, a proto 
je moţné ji vypnout pomoci ikony. 

• Stejně tak je ale moţné odráţky a číslování 
pomocí ikony aktivovat.

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Odrážky

• jsou vţdy vztaţeny na odstavec nebo řádek 
oddělený klávesou ENTER. 

• Word nabízí několik stylů odráţek a uţivatel si 
můţe dokonce nadefinovat vlastni znak, který 
bude pouţit jako odráţka. 

• Odráţky lze nadefinovat i jako víceúrovňové.

• Ikona odráţek
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Číslování

1. Nastavení číslování je téměř shodné jako u 
odráţek. 

2. Je moţné číslovat automaticky (začít psát 
řádek číslem s tečkou), nebo číslování 
aplikovat dodatečně na jiţ napsaný text. 

3. Ve druhém případě pouţijte pro číslování 
ikonu číslování
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Víceúrovňové číslování 
• Pokud je třeba na text aplikovat víceúrovňové číslování, 

doporučuji postupovat následovně:
1. Napište text, která bude číslována.
2. Označte text do bloku a zvolte Domů► ikona 

víceúrovňové 
3. Word nabídne několik způsobů víceúrovňového 

číslování — vyberte vyhovující a volbu potvrďte.
4. Text označený do bloku bude očíslován zatím pouze 

standardním "jednoúrovňovým" číslováním.
5. Zrušte označení bloku a nastavte kurzor na začátek 

řádku, který bude tvořit druhou úroveň.
6. Stiskněte klávesu TAB — text se přesune o kousek 

doprava a zároveň bude číselně označen druhou úrovní 
(např. a).

7. Kaţdé další stisknutí klávesyTAB způsobí posun o 
jednu úroveň dolů.
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Tabulky
• Vloţení tabulky: Karta 

Vloţení – ikona Tabulka
• Před vkládáním je třeba 

mít rámcovou představu 
o podobě tabulky, o 
počtu sloupců a řádků

• Textová tabulka –
taţením myší v matici 
nastavíte počet sloupců a 
řádků

• Číselná tabulka se vzorci 
–poloţka Tabulka Excel.
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Karta –Návrh tabulky

3

Styly tabulky: předdefinované formáty tabulek

Ohraničení tabulky: volba čar ohraničujících tabulku

Slouží k vnější úpravě tabulky
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Karta Rozložení tabulky

4

Slouží k vnitřní editaci buněk tabulky a dat v tabulce

Vlastnosti tabulky 
– buněk
obtékání textem

Vloţit/odstranit 
řádky a sloupce

Sloučit/rozdělit 
buňky

Výška/šířk
a sloupců a 
řádků

Zarovnání obsahu 
– buněk

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Vložit excelovou tabulku
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Excelová tabulka ve wordu
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Grafika ve wordu

• Práce s obrázky, kliparty, obrazci, grafy apod., 
vloţenými do dokumentu

• Všechny nástroje pro vkládání grafických 
objektů jsou na kartě Vloţení, v panelu Ilustrace

7

 

 

 

Snímek 8 

 

Druhy grafických objektů

8

• Obrázek – z externího zdroje – vlastní obrázek, 
fotografie … 

• Klipart – obrázek z databáze Wordu

• Tvary– předdefinované prvky – šipky, bubliny, 
geometrické obrazce …

• WordArt – zdobené písmo

• SmartArt – objekty pro vytvoření 
organizačních diagramů

• Graf –vkládání grafů
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Editace grafických objektům-pomocí 

karty formát

9

Upravit

Styly obrázků Uspořádat
Velikost
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Změny velikosti objektu
• Klikněte na objekt – objeví se úchopné body –

pokud na ně najedete myší, změní se v 
oboustrannou šipku – současným drţením 
levého tlačítka myši a taţením myší měníte 
velikost objektu

• Pro zachování poměrů stran objektu pouţijte 
jeden z rohových úchopných bodů
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Manipulace s obrázkem

• Přemístění objektu: Najeďte myší nad obrázek –
kurzor se změní v kříţek – taţením za něj objekt 
přesunujete

• Otočení objektu: táhněte myší za zelený bod nad 
horním úchopným bodem

• Smazání objektu: Klikněte myší na objekt – po 
zobrazení úchopných bodů stiskněte Delete nebo 
Backspace

11
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Obtékání objektu textem 

12

Karta Nástroje obrázku 
Formát – Zalamovat text

• Nejčastější volby 
obtékání:
▫ Rovnoběžně s textem 

– objekt se bude chovat 
jako znak textu (nebude 
obtékán)

▫ Obdélník – obtékání ze 
všech stran (nejčastější)

▫ Těsné – těsně kolem 
objektu

▫ Nahoře a dole – text 
neobtéká objekt po 
stranách
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Speciální efekty

13

• Styl obrázků, grafické efekty, úprava zaostření, 
jasu a kontrastu, ohraničení obrázku …

• Nástroje pro speciální efekty jsou na kartě 
Nástroje Obrázku Formát – panely Upravit a 
Styly obrázků
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Titulky k objektům

14

• Klikněte pravou myší na obrázku a vyberte Vloţit 
titulek
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Word – styly
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Co je to styl
• Jednoduše řečeno, styl je souhrn vlastností 

odstavce, který lze aktivovat pouze jediným krokem.
• Jinými slovy dejme tomu, ţe veškeré nadpisy v 

dokumentu máte tučným písmem, větší velikostí neţ 
normální text, odlišným typem písma a navíc 
zarovnané např. na střed. 

• Pokud byste kaţdý nadpis museli ztučnit, zvětšit, 
vystředit a změnit typ písma, pak by vás tyto operace 
zřejmě u dvacátého nadpisu přestaly bavit. 

• Styl vám umoţní nadefinovat všechny tyto vlastnosti 
a uloţit je pod jediným názvem, např. "Nadpis".

• Při práci v dokumentu pak pouze na určený text 
aplikujete styl a všechny jeho vlastnosti se aktivují. .

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

3

Styly – otevřeme – Domů - Styly  

Pokud chceme vytvořit nový styl 
zmáčkneme tuto ikonu
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Tvorba nového stylu

4

Zde si nazvete svůj 
styl

Formátování 
•Písma – motivy, 
velikost, řez, barva
•Odstavec –
zarovnání, řádkování
•Po nastavení 
zmáčknu OK
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Pro jednoduché vytvoření vlastního stylu 

postupujte následujícím způsobem :

• V dokumentu vytvořte odstavec tak, jak bude později 
vypadat styl, tzn. např. upravte nadpis tak, jak by měly 
vypadat všechny nadpisy v celém dokumentu (velikost 
písma, typ písma, zarovnání atd.).

• Označte odstavec do bloku (ne vţdy je toto podmínkou).

• Klepněte myší do textu nabídky pro změnu stylu (zřejmě 
zde bude napsán text "Normální").

• Opravte název stylu na vlastní název (např. "Můj styl 1") 
a stiskněte klávesu Enter.

• Styl bude přenesen do seznamu stylů podle vlastností 
odstavce, který jste označili. Od této chvíle je moţné ho v 
dokumentu kdykoliv později pouţít.
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6

Ve Wordu 2010 můţeme vytvořit styl jiným částem textu neţ je jenom odstavec. 
Styl můţeme vytvořit pro znak, tabulku nebo seznam.
Nabídku si zobrazíme kliknutím na šipku v pravo:
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Styly mají jednu obrovsku výhodu. 

• Jakmile třeba u odstavce změníme jeho styl, tak 
se nám automaticky upraví všechny odstavce v 
textu u kterých byl tento styl pouţitý. 

• Vyhneme se tím pak pracnému ručnímu 
formátování kaţdého odstavce vzlášť.
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Generování obsahu

• Dokument musí být správně zformátovaný, 
hlavně se jedná o jednotný styl nadpisů a 
podnadpisů – MS Word generuje obsah podle 
stylů nadpisů.

• Postup:

▫ Karta Odkazy– ikona Obsah –poloţka Vloţit 
obsah – v dialogovém okně Obsah vybereme 
formát obsahu –potvrdíme OK

8
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Word – Tisk

Ing. Bohumil Bareš

ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Informační a komunikační 

technologie 5. – 9. ročník

 

 

 

Snímek 2 

 

Tisk – klepneme na ikonu Microsoftu, vybereme tisk

2

 

 



 

Snímek 3 

 

3

V okně tisk vybereme příslušnou tiskárnu –

• nastavíme rozsah stránek, všechny, jen aktuální stránku nebo jen 2-5 

stránku, 

•Vybereme počet kopií a jestli se mají kompletovat a zmáčkneme OK

Pokud chceme 
tisknout více stránek 
na jeden list 
vybereme 
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Náhled před Tiskem

4
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Můžeme zde upravit Vzhled stránky 

– okraje, orientaci stránky, velikost

5

 

 

 

Snímek 6 

 

Vlastnosti dokumentu

6
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Vlastnosti
Autor, Název, Umístění,Předmět, Klíčová slova, Kategorie, Stav, Komentáře 

…..Statistické údaje
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Úroveň vzdělání (ročník) 5. 

Téma Word- tisk 
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Časový rozsah 1 vyučovací hodina 

Formy použití - výklad  

- ukázka přímo v učebně 

- Práce na PC 



Práce v textovém editoru MS Word

Bohumil Bareš

ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Informační a komunikační 

technologie 5. – 9. ročník
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Jak spustíme MS WORD

2

Buď na ploše najdeme 
ikonu Microsoft 
Office Word a 
dvojklikem program 
otevřeme 

Nebo otevřeme nabídku 
start – Programy –
Microsoft Office a klikneme 
na Microsoft Office Word

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Zásady psaní textu

3

Zde je ikonka pro netisknutelné znaky

 

 

 

Snímek 4 

 

Hlavní nabídka – znak Microsoftu

4

Po zmáčknutí znaku Microsoftu, se objeví nabídka, 
•Nový – přes ní otevřeme nový prázdný soubor
•Otevřít – otevřeme jiţ jednou uloţený soubor 
např. ze včerejška
•Převést – je moţnost převést text ze staršího 
formátu
•Uložit – pouţívá se i k postupnému přikládání 
rozepsaného textu – viz ikonka diskety
•Uložit jako se pouţije pokud chci uloţit soubor v 
jiném formát, či s jiným názvem nebo na jiné místo
•Tisk – pouţívá se k tisku souboru, nebo k náhledu 
souboru
•Připravit – soubor připravíme k distribuci 
•Odeslat – moţnost odeslat přes e-mail
•Publikovat – moţnost připravit soubor k 
publikování na webu
•Zavřít – uloţíme soubor a zavřeme WORD

Po uloţení se 
objeví v záhlaví 
název souboru
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Uložení dokumentu

5

Rozepsaný dokument uloţíme stisknutím 
ikonky disketa nebo na znaku Microsoftu
vybereme uloţit

Otevře se okno uloţit 
Jako, zde vybereme kam 
uloţíme soubor, 
můţeme napsat název 
souboru, a můţeme 
zvolit typ souboru.

 

 

 

Snímek 6 

 

Uložení souboru – přes hlavní nabídku 

do šablony, do starší verze Wordu, 

nebo do PDF 

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Vložit konec stránky

7

Pokud chceme vloţit konec stránky,
Nepouţíváme k tomu klávesu 
ENTER, ale pouţijeme záloţku 
vloţit a ikonu konec stránky
Pokud se rozhodneme vrátit se na 
stránku a něco dopsat nerozhodíme 
si následné stránky
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Psaní textu 
8
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Označování dokumentu

9

Pokud chceme označit pouze slovo, najedeme myší na toto slovo a provedeme 
dvojklik, pokud chceme označit celou větu najedeme do věty podrţíme jednou 
rukou CTRL a klikneme. 
Pokud chceme označit řádek najedeme před řádek, myš se změní v bílou šipku a 
poté kliknem jednou, pokud klikneme dvakrát označíme celý odstavec a kdyţ 
provedeme trojklik označíme celý dokument.

 

 

 

Snímek 10 

 

Pohyb po dokumentu
• Přesun na začátek řádku – pouţijeme klávesu HOME

• Přesun na konec řádku – pouţijeme klávesu END

• Přesun na začátek dokumentu – pouţijeme klávesu CTRL + 
HOME

• Přesun na konec dokumentu – pouţijeme klávesu CTRL + END

• Pokud se chci pohybovat po slovech pouţijeme CTRL + šipka 
vpravo, vlevo

• Pokud se chci pohybovat po odstavcích pouţijeme CTRL + šipka 
nahoru, dolu

• Pokud se chci pohybovat po obrazovkách pouţijeme PageUP, 
Page Down

• Pokud se chci pohybovat po stránkách pouţijeme CTRL + 
PageUP, Page Down

• Rychlý pohyb je také moţný po rolovacích lištách

10

 

 

 



 

Snímek 11 

 

Úprava vlastnosti písma 

11

V nabídce Domů najdeme ikony pro  Písmo
•Typ písma – pouţívá se často Times New Roman
•Velikost – př. 14 – šipička u kaţdé ikonky umoţní rozvinout nabídku
•B – ztuční písmo
•I – umožní psát v tzv. kurzívě
•U – umoţní psát podtrţené písmo
•Abc – umoţní psát přeškrtlé písmo
•X2, X2 – umoţní psát tzv. dolní index poţívaný např. v chemických vzorcích, 
nebo horní index pouţívaný v matematice
•A – áčko podtrţené barvou, umoţňuje změnit, barvu písma, 
•Ab s tuţkou a podtrţenou př. Ţlutou barvou nemění barvu písma, ale 
funguje jako zvýrazňovač
•Pokud chceme otevřít další vlastnosti písma klikneme napravo vedle slova 
Písmo na šipku a rozbalí se další nabídka

 

 

 

Snímek 12 

 

12

V tomto textu jsou záměrně chyby, ve wordu se chyby podtrhávají červeně, pokud 
chceme nechat word opravit chyby zadáme Revize – Pravopis a gramatika

 

 

 



 

Snímek 13 

 

Po zmáčknutí tlačítka Pravopis a gramatika , projede soubor kontrola a zastaví se na 

každém slově a nabízí jaké slovo je tam asi třeba dát, pokud však jde o cizí slovo, 

které není ve slovníku dáme buď přeskočit  (u slova, které už nebudu potřebovat) 

nebo  přidat do slovníku – pokud budu slovo používat často

13

 

 

 

Snímek 14 

 

Pokud chceme slovo zaměnit za správné, najdeme ho v nabídce a zmáčkneme 

zaměnit

14

 

 

 



 

Snímek 15 

 

Po zkontrolování se objeví tato hláška

Kontrola pravopisu a gramatiky dokončena

15

 

 

 

Snímek 16 

 

Pokud chceme měnit typ písma a velikost, provedeme to v nabídce Domů, 

písmo – velikost si můžeme zvolit i jinou než se nám nabízí… například 25

16

 

 

 



 

Snímek 17 

 

Dále si můžeme v nabídce písmo vybrat písmo tučné B, kurzívu I, podtržené U 

barva písma se vybere u ikonky A, která je podtržená barvou, kterou budeme 

psát – špičička vedle rozbalí nabídku barev

17

B – tučné
I – kurzíva
U -
podtrţené

 

 

 

Snímek 18 

 

Špičička vedle U, otevře různé možnosti podtržení, tužka s ab a barvou je 

zvýrazňovač 

18
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Excel– Zásady 

Ing. Bohumil Bareš
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Informační a komunikační 
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Popis prostředí MS Excel

2

Tabulka – sešit ( pracovní plocha)

Souřadnice aktivní buňky

Panel rychlý přístup Pás karet Řádek vzorců

Rozloţení 
stránkyListy sešitu

Lupa

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Vytvoření dokumentu
• Karta Soubor – poloţka Nový – zde si vyberete 

ze zobrazených poloţek (prázdný sešit, šablona, 
naposledy otevřené apod.)

3
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Uložení dokumentu

• Postup ukládání stejný jako u MS Word: 

▫ karta Soubor – Uloţit (nebo Uloţit jako) – název –
umístění 

• Opět moţnost uloţit sešit jako Šablonu, tj. 
předdefinovanou tabulku: 

▫ Soubor –Uloţit jako – Šablona aplikace Excel

4
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Šablony

5

 

 

 

Snímek 6 

 

Práce s listy sešitu

• Kaţdý sešit (soubor) MS 
Excel můţe být tvořen aţ 
255 samostatnými nebo 
propojenými tabulkami 
(listy)

• Úpravy (editace) listů 
kliknutím pravým 
tlačítkem na záloţku 
zvoleného listu – zobrazí 
se nabídka moţných 
úprav

6
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Tisk dokumentu

7

• Moţnosti tisku jsou rozsáhlejší neţ v MS Word.

• Předtisková příprava:

• karta Soubor – Tisk – volba tisknout celý sešit, 
pouze aktivní listy, nebo vytisknout pouze 
označený úsek tabulky (nebo graf)
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Možnosti tisku

8

Kromě rozsahu 

a počtu kopií 

lze na stavovat 

jestli bude 

tisknout jen 

vybrané buňky, 

jen aktivní list 

nebo celý sešit, 

nebo jen 

vybranou 

tabulku
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Nastavení (rozložení) stránky

• Nástroje pro úpravy jsou na kartě Rozloţení 
stránky

• Nastavení okrajů stránky

• Orientace na šířku/výšku

• Volba pozadí sešitu

• Zobrazení mříţky

9
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Excel – editace ( formát ) buněk

Ing. Bohumil Bareš

ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Informační a komunikační 

technologie 5. – 9. ročník
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Editace a formátování buněk tabulky

• Buňkou rozumíme jedno políčko tabulky

• Nástroje pro editaci a formátování buněk jsou na 
kartě Domů

2

•Schránka
•Písmo
•Zarovnání
•Číslo

•Styly
•Buňky
•Úpravy

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Typ formátu buněk
• Volíme podle obsahu, který budeme do buněk 

zadávat. Zda půjde o text nebo nějaký číselný 
formát (des. číslo, datum…)

• U buněk s nastaveným číselným formátem 
(např. měnou) stačí zadávat jen hodnoty, měna 
se zapíše automaticky. Při výpočtech pak Excel 
počítá pouze se zadanou číselnou hodnotou.

• Číselná buňka musí obsahovat jen číselné znaky.

3
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Nastavení typu formátu buněk
Postup: karta Domů – panel Číslo –dialogové okno Formát buněk

4

Měna, číslo, datum……..
 

 

 



 

Snímek 5 

 

Plnění buněk

• Pohyb po buňkách kurzorovými šipkami nebo 
myší

• Aktivní buňka je zvýrazněna orámováním

• Zápis dat: klikněte na buňku – zapište –
potvrďte klávesou Enter

• Obsah buňky je vidět v buňce i v řádku vzorců –
někdy se nemusí shodovat (u buněk se vzorci a s 
některým typem číselného formátu)

5
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Změna obsahu buněk

6

• Oprava obsahu buňky: 
klávesa F2 nebo dvojklik 
myší

• Vymazání obsahu (formát 
zůstane zachován): 
označení – klávesa Delete

• Mazat formát, obsah nebo 
obojí lze pomocí ikony 
Vymazat na kartě Domů v 
panelu Úpravy

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Označení buněk celého listu, řádku, 

sloupce
• Označení celého listu: klik levým tlačítkem myši 

do levého horního rohu tabulky

• Označení celého řádku/sloupce: klik levým 
tlačítkem na název sloupce/řádku

7

 

 

 

Snímek 8 

 

Označení buněk do bloku
• Označení do obdélníkového bloku: 

▫ taţením myší od levého horního rohu budoucího 
bloku k pravému dolnímu rohu

• Označení více oblastí z tabulky: taţením myší 
označte první blok – stiskněte a drţte klávesu 
Ctrl a označujte další bloky – pusťte klávesu Ctrl

8
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Grafická úprava obsahu buněk

9

• Nástroje pro grafickou jsou úpravu na kartě 
Domů v panelech Písmo, Zarovnání a Číslo

• Podobné moţnosti jako ve Wordu

• Lze upravovat obsah jednotlivých buněk nebo 
většího celku (je nutné mít buňky označené do 
bloku)
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Zarovnání obsahu buňky
• Obsah buňky lze 

zarovnat ve 
vodorovném i svislém 
směru

• Lze nastavit i orientaci 
(směr) textu v buňce

10

Zarovnání textu

Orientace textu
(vodorovně, 
svisle, šikmo)

Zobrazí obsah buňky na 
více řádcích – Zalomit text

Zarovnání textu

Upraví velikost písma 
podle buňky
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Výplň buněk Ikona nebo přes kartu Domů – panel 

Písmo – dialogové okno Formát buněk – záložka Výplň

11
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Sloučení buněk

• Vyuţití např. pro vytvoření společného názvu 
několika sloupců

• Postup: označíme buňky do bloku – klikneme na 
šipku u ikony na panelu Zarovnání a vybereme si 
z nabídky 

• Příklad:

12
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Ohraničení buněk
Pomocí ikony nebo přes panel Písmo –dialogové 

okno Formát buněk – záložka Ohraničení

13
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Excel – editace a formát tabulky

Ing. Bohumil Bareš

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
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technologie 5. – 9. ročník
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Úprava rozměrů řádků a sloupců

• Měnit rozměry lze taţením 
myší za některý z okrajů v 
názvu řádku/sloupce

• Upravit rozměry lze i 
automaticky pomocí funkce 
Přizpůsobit … karta Domů –
panel Buňky – Formát

2

 

 



 

Snímek 3 

 

Vložení nebo odstranění řádků/sloupců

3

• Vyuţijeme ikony s názvem Vloţit a Odstranit na 
kartě Domů v panelu Buňky

• Excel umí automaticky přepsat novou adresaci 
buněk v jiţ vytvořených vzorcích

• Vybrané řádky a sloupce, můţeme stejně jako listy 
tzv. skrýt
▫ Na rozdíl od smazaných v sešitě stále fyzicky existují, 

jen nejsou zobrazené všem uţivatelům. Vzorce, které 
se na ně odkazují, stále fungují.

• Postup: karta Domů – panel Buňky –nabídka 
Formát – Skrýt a zobrazit

Skrytí řádků nebo sloupců

 

 

 

Snímek 4 

 

Seřadit a filtrovat – Domů - Úpravy
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Snímek 5 

 

Možnost filtrování informací z tabulky 

– klikneme do záhlaví a zapneme filtr, je možno i seřadit

5
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Řazení v tabulce
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7
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Excel – Vzorce

Ing. Bohumil Bareš

ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Informační a komunikační 

technologie 5. – 9. ročník

 

 

 

Snímek 2 

 

Principy vytváření vzorců

• Můţeme je zadávat ručně nebo pomocí 
průvodce, kliknutím na ikonu, která spustí 
dialogové okno Vloţit funkci

• Vzorce začínají znakem =, např. =SUMA(A1:C1), 
coţ je součet buněk A1, B1, C1

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Funkce pro matematické operátory

•Součet buněk =(A3+A4)

•Součin buněk =(A3*A4)

•Rozdíl buněk =(A3-A4)

•Podíl buněk =(A3/A4)

3

 

 

 

Snímek 4 

 

Tvorba vzorců pomocí průvodce

• Klikněte na ikonu před řádkem vzorců

• Otevře se dialogové okno Vloţit funkci, kde si 
vyberete z nabídky funkcí podle kategorií a výběr 
potvrdíte

• Otevře se dialogové okno Argumenty funkce

• Označte do bloku oblast buněk, se kterými 
vzorec pracuje a potvrďte

• V řádku vzorců se vypíše vzorec v buňce hodnota 
(výsledek)

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Ukázka tvorby vzorce pro součet 

několika hodnot – SUMA

5

Klikněte na buňku, v níţ bude součet 
dále postupujte podle popisu na předchozím snímku

 

 

 

Snímek 6 

 

Často používané vzorce
• Aritmetický průměr =PRŮMĚR(A1:B7) 

• Počet hodnot =POČET(A1:B7)

• Maximum hodnot =MAX(A1:B7)

• Minimum hodnot =MIN(A1:B7)

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Kopírování vzorců a dat levým 

tlačítkem myš

• Vyuţijete pokud stejný vzorec potřebujete vícekrát 
např. v polích pod sebou, jen s hodnotami o řádek níţ

• Postup:

▫ Vytvořte vzorec v prvním řádku

▫ Označte buňku s výsledkem a najeďte myší na pravý 
dolní roh buňky – kurzor se změní v kříţek

▫ Drţte levé tlačítko myši a táhněte dolů k řádku s 
posledními údaji

▫ Pusťte tlačítko myši – buňky se naplní hodnotami podle 
zadaného vzorce

▫ Lze kopírovat i vedle sebe

7
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Kopírování vzorců a dat levým 

tlačítkem myši - náhled

8
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Snímek 2 

 

Tvorba grafu
• Vytvořte zdrojovou tabulku

• Označte do bloku data, která chcete zachytit v 
grafu, včetně názvů sloupců a řádků

• Na kartě Vloţení v panelu Grafy vyberte typ 
grafu, potvrďte a upravte graf

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Zdrojová tabulka

3

• Zdrojová tabulka

 

 

 

Snímek 4 

 

Graf č. 1: Dvojrozměrný sloupcový graf ke 

zdrojové tabulce (označena všechna data)

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Graf č. 2: Dvojrozměrný sloupcový graf ke 

zdrojové tabulce (bez Celkové tržby)

5
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Graf č. 3: Výsečový graf, zachycující procentuální 

zastoupení tržby v jednotlivých měsících 1. pololetí 

roku 2012 v provozovně Vlašim
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Editace grafu
• Po vytvoření grafu a při kliknutí na něj se objeví 

nahoře nad kartami s nástroji karta Nástroje 
grafu, s panely Návrh, Rozloţení a Formát s 
nástroji pro editaci

7

 

 

 

Snímek 8 

 

8

Zdroje informací:

http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
www.ecdl.cz

 

 

 



 

Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 

Název projektu Pojďte s námi 

Číslo a název klíčové aktivity III/2 

Název podporované aktivity  Inovace a zkvalitnění výuky 

prostřednictvím ICT 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

Název předmětu Informační a komunikační technologie 

Název vzdělávacího materiálu Excel – Grafy 

Autor Ing. Bohumil Bareš 

 

 

Datum vytvoření 16. 7. 2012 

Datum ověření 19. 3. 2013 

Formát přílohy na CD/DVD 

(PDF nebo PPT) 

PPT 

Počet listů/snímků 8 

Číslo v digitálním archívu 

školy 

MZ/5 VY_32 

 

Anotace 

 

 

Úroveň vzdělání (ročník) 6. 

Téma Excel – Grafy 

Žák bude umět - vložit a upravit grafy do Excelu  

Časový rozsah 1 vyučovací hodina 

Formy použití - výklad  

- ukázka přímo v učebně 

- Práce na PC 



 

Snímek 1 

 

Power Point– úvod

Ing. Bohumil Bareš

ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Informační a komunikační 

technologie 5. – 9. ročník

 

 

 

Snímek 2 

 

Co je PowerPoint?

• Program pro vytváření počítačových prezentací 
zvolené problematiky, např. předvedení Vašeho 
koníčku

• Prezentace je sdělování informací s vyuţitím 
slovních i obrazových prostředků. 

• Počítačová prezentace je pak jednou z 
moderních forem sdělování informací, kdy k 
tvorbě podkladů a prezentaci přednášející 
vyuţívá výpočetní techniku

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Počítačová prezentace
• Počítačová prezentace je skupina tzv. snímků, které 

se střídají podle předem daných pravidel

• Snímky obsahují jednotlivé objekty (texty, obrázky, 
grafy, hudbu, video…), které se mohou na snímku 
objevovat i postupně a s různými efekty

• Efekty rozumíme různé animace, které lze doplnit 
například i zvukovými efekty

• Prezentaci pak přednášející obvykle promítá 
posluchačům na plátno pomocí dataprojektoru a 
doplňuje ji svým výkladem

3
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Využití programu PowerPoint

• Propagace výrobků a sluţeb

• Informace o výsledcích hospodaření podniku

• Firemní jednání, porady

• Přednášky a školení

• Vytváření diplomů, propagačních letáčků a 
jednoduchých reklamních materiálů…

• Sestavení fotoalba

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Obecné zásady úspěšné prezentace

• Pečlivá příprava přednášejícího a znalost dané 
problematiky

• Příprava místnosti a techniky

• Propojení výkladu s připravenou prezentací

• Navázání kontaktu s posluchači

• Zařazení krátkého shrnutí na konec prezentace

5

 

 

 

Snímek 6 

 

Zásady pro kvalitní počítačovou 

prezentaci
• Snímky obsahují základní body výkladu

• Dostatečně velké písmo – max. 5-8 řádků

• Nešetříme snímky

• Je vhodné volit kontrastní barvy

• Text doplňujeme grafickými prvky obrázky musí 
být dostatečně velké

• Při nastavování přechodů a animací pamatovat, 
ţe méně je někdy více

6
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Snímky prezentace

Panel rychlý přístup

Pás karet

Název prezentace
Pracovní plocha snímku
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Snímky prezentace

Panel rychlý přístup

Pás karet

Název prezentace
Pracovní plocha snímku

 

 

 



Snímek 3 

 

Panel rychlý přístup

3

• Ikony nejčastěji 
pouţívaných 
funkcí

• Vloţení další 
ikony:

• Klik pravým 
tlačítkem myši na 
ikonu zvolené 
funkce

• V nabídce vyberte 
Přidat na panel 
nástrojů Rychlý 
přístup

 

 

 

Snímek 4 

 

Karta Soubor

• Slouţí ke správě 
dokumentu, 
nalezneme zde 
veškeré informace 
o dané prezentaci

• Obsahuje funkce 
pro uloţení, tisk, 
otevření nové 
prezentace

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Karta Domů

5

• Obsahuje skupiny funkcí pro základní práci se 
snímkem:

▫ Rozloţení objektů na snímku

▫ Vloţení nového snímku

▫ Editace (úprava) textu snímku

▫ Vkládání a editace obrazců do snímku

▫ Úpravy

 

 

 

Snímek 6 

 

Karta Vložení

6

• Obsahuje skupiny funkcí pro vkládání grafických 
objektů do snímku – tabulka a graf, obrázky, 
textové pole, rovnice a symboly, video, zvuk…

• Funkce pro vloţení popisných údajů osnímku –
číslo snímku, datum a čas…

• Vloţení zápatí do snímku, záhlaví a zápatí do 
poznámek a podkladů

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Karta Návrh

7

• Umoţňuje nastavit grafickou podobu snímků 
prezentace:

▫ Vzhled stránky

▫ Orientaci snímku na výšku/šířku

▫ Grafický styl snímků prezentace

▫ Motivy

▫ Pozadí

 

 

 

Snímek 8 

 

Karta Animace a přechody

• Přechody jsou pohyblivé efekty, které se 
pouţívají pro zatraktivnění přechodu jednoho 
snímku na druhý a jsou vyuţity pro celý snímek 
jako takový

• Animace jsou speciální efekty, které se pouţívají 
na objekty v rámci jednoho snímku.

• Na kaţdém snímku totiţ můţete mít různé typy 
objektů (text, obrázek, klipart…) a kaţdému 
objektu můţe být přiřazen jiný typ animace.

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Karta Prezentace 
Slouží pro nastavení způsobu předvádění prezentace

9

Karta Revize
Obsahuje nabídku funkcí pro jazykovou korekturu prezentace a pro 
týmovou práci na prezentaci.

 

 

 

Snímek 10 

 

Karta Zobrazení

10

• Umoţňuje zvolit způsob zobrazení snímků 
prezentace

• Obsahuje ikonu pro nastavení Lupy 
(zvětšení/zmenšení snímku)

• Ikony pro způsob uspořádání více otevřených 
oken aplikace PowerPoint

 

 

 



 

Snímek 11 

 

Podokno Snímky/Osnova

• Umístěno na levé straně pracovní plochy.

• Je tvořeno kartami Snímky a Osnova:

▫ Karta Snímky – náhledy snímků v pořadí, v jakém 
jsou řazeny v prezentaci

▫ Karta Osnova – osnova jednotlivých snímků 

• Mezi snímky se pohybujeme myší nebo šipkami. 

• Aktivní snímek je barevně orámovaný.

11
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Snímek 2 

 

Otevření nové prezentace

• Spuštěním aplikace MS 
PowerPoint se 
automaticky otevře 
prázdná prezentace

• Otevření další 
prezentace:
▫ Karta Soubor – Nový
▫ Výběr moţností jak 

zahájit práci na nové 
prezentaci:

2

 

 



 

Snímek 3 

 

Ukázkové šablony

3

• Nabídka vzorových předdefinovaných 
prezentačních výstupů, včetně přechodů mezi 
snímky a animací objektů.

 

 

 

Snímek 4 

 

Motivy

4

• Nabídka graficky zpracovaných snímků s jiţ 
vytvořeným designem, tj. vytvořeným pozadím a 
nastaveným formátem textu.

 

 

 





 

Snímek 5 

 

Snímky prezentace

• Každá prezentace je tvořena jednotlivými listy –

snímky (angl. slides)

• Snímky se od sebe liší tzv. rozložením, tj. 

rozmístěním jednotlivých objektů (textu, obrázků, 

grafů…) na ploše snímku.

• MS PowerPoint nabízí výběr z osmi 

předdefinovaných rozložení (která může uživatel dále 

upravovat) a volbu prázdného snímku

5

 

 

 

Snímek 6 

 

Druhy snímků podle rozložení 

objektů

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Vkládání snímku se stejným 

rozložením jako u předchozího
• Nový snímek se vloţí za momentálně aktivní 

snímek. 

• Způsoby vkládání nového snímku:

▫ Kliknutím na ikonu Nový snímek na kartě Domů 

▫ Klávesová zkratka Ctrl+M

▫ Označením snímku, za který budeme vkládat 
nový, v sekci Snímky/Osnova a stisknutím klávesy 
Enter

7

 

 

 

Snímek 8 

 

Změna rozložení snímku, vložení 

snímku s jiným rozložením
• Měnit rozloţení snímku lze před jeho vytvořením 

i dodatečně kliknutím na rozevírací šipku ikony 
Nový snímek nebo Rozloţení na kartě Domů

8

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Velikost a orientace snímků

• Volíme na kartě Návrh 

• Vzhled stránky 

• Orientace snímku

9

 

 

 

Snímek 10 

 

Zobrazení snímků prezentace 

na pracovní ploše

10

• Lze zvolit na kartě Zobrazení nebo pomocí ikon 
na ploše vpravo dole vedle Lupy:

• Normální – klasické zobrazení snímku s kartami 
nástrojů a sekcí Snímky/Osnova

• Řazení snímků – umoţní vidět v náhledu snímky 
najednou

• Poznámky – psaní poznámek ke snímkům

• Zobrazení pro čtení – zvětšení snímku na celé 
okno 

 

 

 



 

Snímek 11 
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Snímek 1 

 

Power Point– správa prezentace

Ing. Bohumil Bareš

ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Informační a komunikační 

technologie 5. – 9. ročník

 

 

 

Snímek 2 

 

SPRÁVA PREZENTACE

• Způsob ukládání prezentace je obdobný jako u 
dokumentů ostatních programů z balíku MS 
Office. 

• Rozlišujeme mezi prvním uloţením, průběţným 
ukládáním a funkcí Uloţit jako.

▫ Průběţné ukládání: Ctrl+S nebo 

▫ První uloţení nebo uloţení na jiné místo: karta 
Soubor – Uloţit jako – Dialogové okno Uloţit jako

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Dialogové okno Uložit jako

3

 

 

 

Snímek 4 

 

Volíme v dialogovém okně Uložit jako 

v položce Uložit jako typ.

• Prezentace aplikace PPT 2010: *. pptx

• Prezentace aplikace PPT 97-2003: *. ppt

• Předvádění aplikace PPT 2010: *.pps (spustí se 
rovnou běh prezentace)

• Dokument PDF: *.pdf (pouze pro čtení)

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Tisk prezentace
• Prezentaci můţeme 

vytisknout v 
nejrůznějších 
podobách. Tisk 
provádíme přes kartu 
Soubor –poloţka Tisk

• Tisk snímků prezentace 
(i s poznámkami)

• Tisk podkladů pro 
lektora – tj. dva a více 
snímků na stránku. Na 
stránku s podklady je 
moţné vloţit 
záhlaví/zápatí, datum, 
číslo stránky apod.
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Snímek 6 

 

PŘECHODY A ANIMACE

• Přechody a animace slouţí k zatraktivnění 
prezentace. Jedná se o pohyblivé efekty, které se 
týkají buď celého snímku –přechody, nebo 
jednotlivých objektů na snímku (texty, obrázky, 
grafy…) –animace.

• Zajímavých efektů je v PPT spousta. Při jejich 
nastavování však myslete na to, ţe obsah vaší 
prezentace je pořád důleţitější.

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Přechody mezi snímky

• Zvolený přechod 
můţeme pouţít na 
aktuální snímek nebo 
zvolit Pouţít u všech

• I kdyţ nenastavujeme 
efekt přechodu –
zatrhnout přejít na 
snímek Při kliknutí 
myší - jinak bychom 
museli pouţívat Enter

7

 

 

 

Snímek 8 

 

Možnosti v nastavení přechodů

8

• Kliknutím na libovolný přechod jej pak na 
aktuálním snímku vidíme v náhledu

• Vybraný přechod lze ještě upravit v moţnostech 
efektu

• Přechody lze ovládat kliknutím myší nebo 
nastavit časování (za jak dlouho se objeví další 
snímek). Aby fungovalo časování, je nutné ho 
mít zaškrtnuté na kartě Prezentace

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Animace

9

• Animace jsou rozdělené do 
čtyř základních skupin 
podle jejich „časového― 
umístění –počátek, 
zdůraznění, konec a dráhy 
pohybu

• Kaţdou animaci lze ještě 
upřesnit po kliknutí na 
ikonu Upravit

• Vyzkoušení průběhu 
animace tlačítkem Přehrát

 

 

 

Snímek 10 

 

Nastavení prezentace
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Snímek 11 
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http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
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Snímek 1 

 

Power Point– pracujeme se snímky

Ing. Bohumil Bareš

ZŠ Benešov, Jiráskova 888

Informační a komunikační 

technologie 5. – 9. ročník

 

 

 

Snímek 2 

 

Označení (výběr) snímků

• Snímek označíme kliknutím myší v podokně 
Snímky/Osnova nebo v zobrazení Řazení snímků

• Výběr souvislého bloku snímků: 

▫ Shift+kurzorové šipky(myš)

• Výběr nesouvislého bloku snímků: 

▫ Ctrl+myš

• Výběr všech snímků: Ctrl+A

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Kopírování a přesun snímku
• Moţné v rámci jedné prezentace i mezi všemi 

otevřenými prezentacemi

• Postupy kopírování vybraných (označených) 
snímků:

▫ Ctrl+C – označit umístění – Ctrl+V

• Při vloţení za kopírovaný snímek (snímky): 

▫ pravé tlačítko myši – Duplikovat snímek

3

Přesun snímku v rámci prezentace
Nejvhodnější pro přesun je zobrazení Řazení 
snímků

Označte snímek/snímky
Přesuňte je mezi zvolené snímky taţením myší

 

 

 

Snímek 4 

 

Odstranění a skrytí snímku

Trvalé odstranění 

snímku z prezentace:

Skrytí vybraných 

snímků před publikem:

• Klávesa Delete

nebo

• Pravé tlačítko myši -
Odstranit snímek

• Pravé tlačítko myši -
Skrýt snímek

• Skrytý snímek se 
nadále zobrazuje mezi 
ostatními snímky, 
pokud však 
přehrajetecelou
prezentaci bude 
„chybět―

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Grafika pozadí snímků

• K nastavení grafického vzhledu pozadí můţeme 
vyuţít jak předdefinované návrhy, tak svou 
vlastní fantazii

• Pozadí je vhodné nastavovat na počátku tvorby 
prezentace, např. kdyţ máme hotových prvních 
pět snímků, ideálně s různým rozloţením

• Navrţené pozadí je moţné pouţít u všech snímků 
nebo jen u vybraných

5

 

 

 

Snímek 6 

 

Manipulace s objektem

• Přemístění objektu: 

▫ Najeďte myší nad obrázek – kurzor se změní v 
kříţek – taţením za něj objekt přesunujete

• Otočení objektu: 

▫ táhněte myší za zelený bod nad horním úchopným
bodem

• Smazání objektu: 

▫ Klikněte myší na objekt – po zobrazení 
úchopnýchbodů stiskněte Delete nebo Backspace

6

 

 

 



 

Snímek 7 

 

Motivy – předdefinované pozadí

• Hotové motivy, styly pozadí a barevná schémata 
dostupná na kartě Návrh

• Najetím myší nad motiv se zobrazí jeho náhled 
na aktivním snímku

• Kliknete-li na motiv, pouţije se na všech 
snímcích prezentace

• Pouţití motivu na vybraném snímku:

▫ pravá myš nad motivem

▫ – Pouţít u vybraných snímků

7

 

 

 

Snímek 8 

 

Motivy – změna barevného 

schématu, písma

8

• Předdefinovaný 
motiv lze dále 
upravit podle 
svých představ 
pomocí další 
nabídky na kartě 
Návrh:

 

 

 



 

Snímek 9 

 

Pozadí
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Snímek 10 
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Snímek 11 
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Snímek 12 

 

Popisné údaje na snímku

• Popisnými údaji rozumíme údaje v zápatí 
snímku – jako je např. datum, číslo snímku, 
jméno autora apod.

• Tato údaje lze vloţit kliknutím na jednu z ikon 
na kartě Vloţení

• V otevřeném dialogovém okně pak zaškrtnete 
vybrané poloţky, včetně vymezení, zda popisné 
údaje chcete pouţít na vybraném snímku nebo 
na všech.
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Snímek 13 

 

Dialogové okno Záhlaví a zápatí

13

9.8.2012

Bohumil Bareš
 

 

 

Snímek 14 

 

Poznámky lektora ke snímkům

14

• Slouţí jako pomocný text pro lektora při 
výkladu. Lze je psát:

▫ přímo pod snímek v podokně poznámek v 
Normálním zobrazení

▫ do textového pole pod snímkem v zobrazení 
Poznámky
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