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Abstrakt 

Text seznamuje na uživatelské úrovni s ovládáním textového procesoru MS-Word, opera�ního systému MS 
Windows a základního nastavení prohlíže�e webovských stránek MS-Internet Explorer. Tento text je 
koncipován jako sbírka praktických návod� pro vytvo�ení r�zných objekt� a modifikace jejich vlastností 
nap�. tabulek, ohrani�ení, stínování apod.Rovn�ž se zmíníme o nabídce certifikát� vhodných pro uživatele 
po�íta�e, p�ehled historie vývoje po�íta��. Celý studijní text je vytvo�en v aplikaci MS – Word 2002 jako 
ukázka schopností a dovedností této aplikace. 

Cílem studijního textu je seznámit �tená�e s požadovanými dovednostmi pro zkoušky:  

• opera�ního systému (modul 2), 

• textového procesoru (modul 3). 

pro získání certifikátu ECDL (http://ecdl.gopas.cz; http://www.ecdl.cz). Po získání pat�i�ných dovedností je 
�tená� p�ipraven k vykonání zkoušek z výše uvedených modul� u ECDL certifikátu. 

Cílová skupina 

Text je ur�en pro studenty v prezen�ní form� studia neinformatických u�itelských  a neu�itelských  
studijních obor� na P�írodov�decké fakult� Univerzity Palackého v Olomouci. 
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ECDL Certifikát, 
Osv�d�ení ECDL 

Start 

1 Certifikáty pro uživatele po�íta�� a historie vývoje 
po�íta�� 

1.1 Certifikáty pro uživatele po�íta�� a jeho programového vybavení 

Studijní cíle:  Po prostudování si uživatel uv�domí jaké lze získat typy certifikát� a jejich 
význam pro praxi, vztahy mezi nimi. 

Klí�ová slova: European Computer Driving Licence, Microsoft Office Specialist. 

Pot�ebný �as: 45 min. 

Pr�vodce studiem  

Po prostudování této kapitoly získáte p�ehled o certifikátech vhodných pro uživatele 
kancelá�ského balíku MS-Office. 

 

1.1.1 Typy certifikát� a jejich vlastnosti 

Na uchaze�e  o zam�stnání na neinformatické pracovní pozice ve státní nebo soukromé sfé�e  
jsou kladeny následující požadavky: 

• odborné prokazovány nap�. maturitním vysv�d�ením, VŠ diplomem, 

• jazykové prokazovány nap�. státní jazyková zkouška, TOËFEL, 

• schopnost práce s po�íta�em prokazovány certifikáty – viz. dále. 

Výb�rové komise pot�ebují zjistit úrove� znalostí a dovedností uchaze�� v práci s po�íta�em a 
jeho programovým vybavením. Za tímto ú�elem se uživatel�m nabízejí dva typy certifikátu: 

• European Computer Driving Licence, 

• Microsoft Office Specialist. 

V dalším si stru�n� popíšeme vlastnosti jednotlivých certifikát�. 

European Computer Driving Licence (ECDL) je souhrn praktických zkoušek 
z následujících modul�: 

• Modul 1: Základní pojmy informa�ních technologií, 

• Modul 2: Práce s po�íta�em a správa soubor�, 

• Modul 3: Textový editor, 

• Modul 4: Tabulkový kalkulátor, 

• Modul 5: Databáze/systémy pro úschovu dat, 

• Modul 6: Prezentace, 

• Modul 7: Služby informa�ních sítí. 

Aktuální seznam požadovaných dovedností z jednotlivých výše uvedených modul� lze nalézt 
nap�. [http://ecdl.gopas.cz/Clanek.aspx?IDClanku=196Gopas] 
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Microsoft Office 
Specialistt 

Uchaze� m�že získat složením zkoušek: 

• ze všech výše uvedených modul� tzv. ECDL certifikát, 

• z libovolných �ty� modul� tzv. Osv�d�ení ECDL Start. 
Jednotlivé zkoušky se konají v �eském jazyce a lze je složit všechny sou�asn� nebo jednotliv�. 
Tempo studia si udává uchaze� sám.  

ECDL Certifikát je v rámci stát� Evropské unie doporu�en a používán jako standard základní 
po�íta�ové vzd�lanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úsp�šn� absolvoval 
mezinárodní testy a aktivn� zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní 
práci s po�íta�em. Je ur�en pro b�žného uživatele bez hlubšího vzd�lání v informatice. 

Získat ECDL certifikát na území �R je možno pouze k tomu akreditovaných zkušebních 
organizací (tester�) nap�. Po�íta�ová škola Gopas http://ecdl.gopas.cz, Centrum celoživotního 
vzd�lávání PF UP Olomouc http://cdv.upol.cz. Akreditaci ke zkoušení ud�luje pouze �eská 
spole�nost pro kybernetiku a informatiku od 2.6.1999.  

 
Microsoft Office Specialist je certifika�ní program p�ipravený speciáln� fy Microsoft v roce 
1998.  Uchaze� prokazuje dovednosti v efektivním využívání jednotlivých program� 
obsažených v kancelá�ském balíku MS-Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Access a Microsoft Outlook). Tento certifikát je náro�n�jší než ECDL.  
Tento certifikát má t�i úrovn� náro�nosti: 

• core (základní úrove�; zkouška je možná i v �eském jazyce), p�edpokládá komplexní 
zvládnutí problematiky konkrétní aplikace Microsoft Office v standardním 
rozsahu, 

• expert (vyšší úrove�; zkouška je pouze v anglickém jazyce), p�edpokládá komplexní 
zvládnutí problematiky konkrétní aplikace Microsoft Office v standardním 
rozsahu, v�etn� využívání jejích pokro�ilých vlastností. 

• master (nejvyšší úrove�; zkouška je pouze v anglickém jazyce), p�edpokládá komplexní 
zvládnutí problematiky všech aplikací Microsoft Office v standardním rozsahu, v�etn� 
využití globáln� implementovaných pokro�ilých vlastností. Je vyžadováno úsp�šné 
spln�ní všech 5-ti test� (Microsoft Word Expert, Microsoft Excel Expert, Microsoft 
PowerPoint Core, Microsoft Access Core, Microsoft Outlook Core) . 

Aktuální seznam požadovaných znalostí, dovedností lze nalézt 
[http://www.scomp.cz/RIS/RIS00000025ST.aspx S-COMP] 

Výhody „Microsoft Office Specialist“: 

• certifikát prokazuje schopnost rutinn� a p�edevším efektivn� využívat schopností 
jednotlivých aplikací Microsoft Office, 

• držitel certifikátu má p�ednost p�i výb�rových �ízeních, 

• celosv�tová platnost certifikátu. 

Získání „Microsoft Office Specialist“ na území �R je podmín�no vykonáním zkoušky k tomu 
ur�ených testovacích organizací nap�.  Po�íta�ová škola Gopas http://ecdl.gopas.cz. Akreditaci 
ke zkoušení  ud�luje pouze americká fy Nivo International. 
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Po�íta� 
v pr�b�hu v�k� 

1.2 Stru�ný p�ehled vývoje po�íta�� 

Lidé hledali v pr�b�hu v�k� mechanické stroje, které by uleh�ili jejich po�ítaní nap�. v obchod�. 
Tak nap�. byl vynalezen Abacus  ruský, �ínský apod. 

 

 
Obr.  1 Ruský abacus 

   

V roce 1871 anglický vynálezce Charles Babagge konstruoval programovatelné tkalcovské 
stavy - analytical engine. V této souvislosti došlo k zavedení pojm� p�erušení (u tkalcovského 
stavu bylo p�erušení signalizováno zvonkem), podprogramy.  

Myšlenka nalezení stroje, který by �ešil mechanické výpo�ty se netýkala pouze oblasti obchodu 
ale, nap�. 

• na konci 1. sv�tové války cca. listopad 1918 sestavil Oscar Scherbius první verzi 
elektro-mechanického šifrovacího stroje zvaného Enigma realizující polyalfabetický 
substitu�ní šifrovácí kryptosystém, 

• v roce 1940 Alan Turing v Blatchey park nalezl tzv. bomby, které provád�ly 
kryptoanalýzu šifrovaného textu vytvo�eného Enigmou. 

 
Obr.  2 Enigma 
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Kategorie 
po�íta�� 

Generace 
po�íta�� 

Kvantové 
po�íta�e 

V roce 1938 n�mecký stavební inženýr Konrád Zeus sestavil reléový po�íta� Z1 pracující 
v desítkové soustav�. Po�íta� Z4 byl zni�en v kv�tnu 1945 p�i dobývání Berlína. 

Uvedení konceptu tzv. von Neumannova architektura po�íta�e bylo p�edstaveno americkým 
matematikem ma	arského p�vodu John von Neumannem v roce 1946 v po�íta�i ENIAC.   

Vývoj po�íta�� lze charakterizovat pomocí tzv. generací. Jednotlivé generace s lišily jak udává 
následující tabulka: 

Generace Rok Použité sou�ástky 

0. 1940 relé 

1. 1950 elektronky 

2. 1958 tranzistory 

3. 1964 integrované obvody 

3.5 1972 LSI 

4. 1981 VLSI 

Tab 1: generace po�íta�� 

Po�íta�e 5. generace se liší kvalitativn� odlišnými prost�edky s uživatelem, opera�ní rychlostí a 
prvky um�lé inteligence.  

Další typ klasifikace po�íta�� vychází z jejich aplika�ního nasazení. Definujeme následující 
kategorie po�íta��: 

• mikropo�íta�e ur�eny ke každodennímu užívaní jednomu uživateli. N�kdy se nazývá 
tato kategorie osobní po�íta�e,  

• minipo�íta�e v�tšinou sdílí n�kolik uživatel� prost�ednictvím terminál�, 

• st�ediskové po�íta�e slouží k v�deckotechnickým výpo�t�m, hromadné zpracování dat, 

• superpo�íta�e využití lze nalézt nap�. meteorologii, atomová fyzika apod. 

 

Po�íta� postavený na von Neumannovy architektu�e je elektromechanický stroj, jehož chování 
je popsáno tzv. Boolovou logikou. Po�íta�, lze konstruovat i na jiných principech: 

• kvantové po�íta�e využívající zvláštního chování mikro�ástic nap�. foton� popsané 
Kvantovou mechanikou. Koncept kvantového po�íta�e poprvé uvedl anglický fyzik 
Deutch v roce 1985, 

• DNA po�íta�e, 

Shrnutí   

V praktickém život� musí každý pracovník (neinformatik) v privátní nebo státní sfé�e ovládat na 
požadované úrovni práci s po�íta�em a jeho programovým vybavením. K zjišt�ní požadované 
úrovn� dovedností a znalostí slouží certifikáty ECDL a Microsoft Office Specialist.  
Po�íta� se v pr�b�hu v�k� vyvíjel od jednoduchých po�ítadel p�es von Neumannovu 
architekturu po�íta�e až ke kvantovým po�íta��m. 

Pojmy k zapamatování    

• ECDL, Microsoft Office Specialist, 
• von Neumannova architektura. 
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Kódování 
nenumerických 
dat ASCII, CP 
1250, Unicode 

2 Základní pojmy informa�ních technologií 

2.1 Hardware po�íta�e 

Studijní cíle:  Po prostudování uživatel rozumí základním pojm�m užívaných v oblasti 
hardwaru po�íta�e. 

Klí�ová slova:  ASCII, dvojkov� dopl�kový kód, procesor, RAM, ROM, EPROM, EEPROM, 
HDD, Byte, bit. 

Pot�ebný �as: 45 min. 

 

Pr�vodce studiem  

Po pro�tení získáte hrubý pohled do vnit�ku po�íta�e. 

 

2.1.1 Zobrazování dat v po�íta�i 

Data  (numerická, nenumerická) se v po�íta�i zobrazují užitím r�zných kód�. D�vody pro� se 
data zobrazují užitím r�zných kód� jsou: 

• teoretickým nástrojem k popisu chování po�íta�e von Neumannovy architektury je 
Boolova logika (dvouhodnotová logika), 

• po�íta� obsahuje elektronické sou�ástky typu diody, tranzistory apod. u nichž existují 
prahové hodnoty proudu, nap�tí. Pod prahovou hodnotou proud  neprochází a nad ní   
proud prochází – snadná technologická realizovatelnost dvou hodnot. 

Z výše uvedené plyne, že je t�eba vstupní data p�evést (zakódovat) do dvou hodnot, které si 
m�žeme ozna�it nap�. 0, 1; T, F apod. Následující definice ukazuje co je 1 bit. 

Definice: Hodnota 0 nebo 1 se nazývá 1bit. 

1 B (Byte) obsahuje 8 bitu (8 znak� 0 nebo 1). 1KB = 1024B, 1MB=1024KB atd. Násobek je 
1024 protože pracujeme ve dvojkové soustav�. 

V dalším si stru�n� popíšeme jednotlivé kódy pro nenumerická a numerická data. 

Pro zobrazení nenumerických dat (= textových) se užívá American Standard Code for 
Information Interchange (ASCII). ASCII byl vytvo�en v roce 1963, poprvé publikován v roce 
1967, poslední modifikace byla provedena v roce 1986.  

ASCII každému znaku p�i�azuje sedmici bit� ( = nul a jedni�ek) podle definované tabulky. 
Odsud dostaneme, že takto m�žeme zakódovat 128 (= 27) znak�, nap�. znak “a” má p�i�azen 
kód 1100001 .  

Kódování národních abeced se docílí tak, že každému znaku se p�i�azuje osmice nul a jedni�ek. 
Odsud vidíme, že m�žeme kódovat 256 ( = 28) znak�. Tímto získáme tzv. rozší�ený ASCII. 
P�íkladem m�že být nap�. CP 1250 sloužící pro kódování �eštiny v opera�ním systému 
Windows.  
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Kódování 
numerických dat 

Rozší�eným ASCII nelze zakódovat znaky orientálních jazyk� nap�. japonština, korejština. 
Rovn�ž byla snaha sjednotit r�zné kódovací tabulky pro jednotlivé národní abecedy nap�. 
�eština se kódovala užitím kód� brat�i Kameni�tí, CP 1250, ISO Latin 2. Za tímto ú�elem byla 
vytvo�ena v roce 1991  jednotná tabulka tzv. Unicode. 

Unicode  každému znaku p�i�azuje 16 – tici nul a jedni�ek.  Neorientální jazyky užívají osm nul 
a jedni�ek, kdežto orientální jazyky používají všech 16 nul a jedni�ek. 

Jaké je užito kódování webovské stránky lze zjistit takto: 

1. v prohlíže�i MSIE použijeme Zobrazit|Zdrojový kód,  

2. hledáme v sekci HEAD nepárový tag <META> s vlastností charset tedy nap�. <meta 
http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> užité 
kódovací schéma pro znaky je CP 1250. 

Pro zobrazení numerických dat se užije vlastnost z elementární teorie �ísel: 

• v�ta o d�litelnosti celých �ísel, 

• každé p�irozené �íslo lze jednozna�n� vyjád�it pomocí polynomu. 

�íselné soustavy používané ve výpo�etní technice: 

Název �íslice soustavy Základ soustavy 

dvojková 0, 1 2 

osmi�ková 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 

šestnáctková 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, 
C, D, E, F 

16 

Tab. 2.: �íselné soustavy 

V po�íta�i zakódování numerické hodnoty do binární realizují kodéry. Kodéry realizují 
technicky algoritmus postupného d�lení ( = �íslo, které chci p�evést do binární podoby d�lím 
dvojkou, zbytky po jednotlivých d�lení -0, 1; d�litelnost celých �ísel- p�edstavují �íslice 
soustavy do které p�evádím. Zbytek po prvním d�lení je �íslice soustavy na míst� jednotek, po 
druhém d�lení na míst� desítek atd. D�lím tak dlouho dokud celá �ást po d�lení je r�zná od 
nuly).  Tento algoritmus lze získat v konstruktivním d�kazu použitých vlastností z elementární 
teorie �ísel viz. výše. 

 

P�íklad 1: M�jme vyjád�it �íslo 6 ve dvojkové soustav�. 

�ešení: Realizujeme algoritmus postupného d�lení takto: 

11 : 2 = 5 :2 =  2 : 2 =  1 :2= 0 

1 1 0  1   

 

Odsud vidíme, že 6 v desítkové je 1011 ve dvojkové soustav�. 

 

Kódování  p�irozených �ísel se realizuje kodéry s algoritmem postupného d�lení. Záporná  
p�irozená �ísla se kódují užitím tzv. dvojkov� dopl�kového kódu z d�vodu: 

• má jen jednu nulu (oproti jinému kódu nap�. p�ímý kód), 

• veškeré aritmetické operace lze realizovat užitím sou�tu a posunu. 

 

 Kódování reálných �ísel  (�ísel s plovoucí �ádovou te�kou) se d�je podle IEEE 754 . 
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Aplika�ní, 
systémový SW 

  

2.1.2 Architektura po�íta�e 

Nyní se stru�n� seznámíme s tzv. von Neumannovou architekturou po�íta�e. Tuto architekturu  
uvedl v roce 1946 americkým matematik ma	arského p�vodu  John von Neumann. 
Architektura je schématicky znázorn�na na následujícím obrázku. 

 

2.2 Software po�íta�e 

Studijní cíle:  Po prostudování uživatel rozumí základním pojm�m užívaných v oblasti 
software po�íta�e. 

Klí�ová slova:  Aplika�ní, systémový, vztah k hardware. 

Pot�ebný �as: 20 min. 

2.2.1 Softwarové vybavení po�íta�e 

Software po�íta�e rozlišujeme: 

• aplika�ní:  

o uživateli umožní realizovat jeho úkol, problém nap�. napsání textu MS – 
WORD, Notepad; získání obsahu www stránky o dané URL nap�. MS- IE 

• systémový: 

o opera�ní systém nap�. MS Windows XP, MS – VistaScan, Nowell NetWare 

o ovlada�e za�ízení: ovlada�e nap�. sí
ová karta, grafická karta, tiskárna  

o komunika�ní protokoly nap�. TCP/IP, IPX/SPX, NetBui 

Po�íta� je vybaven pokud má jak hardware tak software. 

2.2.2 Vztah mezi uživatelem, HW, SW 

Vazbu mezi uživatelem – softwarem – hardwarem si m�žeme schématicky zobrazit takto: 

 
Obr.  3 Vztah uživatel – SW - HW 

Uživatel 

Aplika�ní SW 

Systémový SW  

HW 
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Z obr 3 vidíme, že uživatel p�ímo komunikuje s aplika�ním SW, které využívá funkcí 
systémového SW tj. opera�ního systému. Systémový SW p�ímo pracuje s HW. Tedy uživatel 
p�ímo s HW nepracuje. 

 

Shrnutí   

Mezi základní znalost o po�íta�i nap�. p�i jeho koupi, instalaci dalších za�ízení je t�eba znát jeho 
technické a programové vybavení.  

Pojmy k zapamatování   

• aplika�ní SW, systémový SW 
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Zobrazení 
kapacity RAM, 
verze OS 

3 Práce v opera�ním systému MS – Windows XP 

3.1 Nastavení vlastností  

Studijní cíle:  Po procvi�ení bude �tená� schopen nastavit, zjistit nap�. kapacitu opera�ní 
pam�ti, pevných disk�, datum �as. 

Klí�ová slova: Nápov�da opera�ního systému, hlasitost, instalované jazyky. 

Pot�ebný �as: 45 min. 

 

Pr�vodce studiem  

Po vyzkoušení všech prezentovaných postup� budete schopni spravovat své složky a 
dokumenty v opera�ním systému MS-Windows XP.Vždy se snažte uv�domit si obsah 
jednotlivých dialogových oken, protože jedin� tak budete schopni získat p�ehled 
dovedností a schopností opera�ního systému  MS-Windows XP 

 

3.1.1 Základní  systémové informace 

P�i instalování HW nebo SW pot�ebujeme zjistit, zda po�íta� pro který provádíme instalaci 
spl�uje požadované vlastnosti instalovaného HW nebo SW. Informace získáme takto:  

 

 

 

1. Klikneme pravým tla�ítkem 
myši na ikon� tento po�íta�, 

2. Z pomocné nabídky zvolíme 
možnost Vlastnosti (levým 
tla�ítkem myši), 

3. Klikneme levým tla�ítkem myši 
na názvy p�íslušných karet 
v dialogovém okn�. 

 

Pozn.: Alternativní postup: 
Start|Nastavení|Ovládací panely  ze 
zobrazeného okna zvolit ikonu „Systém“ 

 



11 

Vlastnosti 
spo�i�e, 
rozlišení, vzhledu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasitost 

 

3.1.2 Pracovní plocha 

Zjišt�ní a zm�ny vlastností pracovní plochy nap�. spo�i�, vzhled, rozlišení získáme takto: 

 

 

 

Poznámky: Pokud klikneme levým 
tla�ítkem myši na název karty „Nastavení“ 
lze zjistit/zm�nit rozlišení na monitoru, typ 
monitoru a vlastnosti grafické karty. 

 
 

3.1.3 Hlasitost 

Informace o zm�n� hlasitosti (nutno HW/SW instalace zvukové karty) nalezneme takto: 

1. Na stavovém �ádku klikneme 
pravým tla�ítkem myši na ikon� 
reproduktoru , 

2. Z pomocné nabídky zvolíme levým 
tla�ítkem myši nabídku „Otev�ít 
ovlada� hlasitosti“, 

3. Ze zobrazeného dialogového okna 
provedeme p�íslušné úpravy. 

 

 
 

 

1. Klikneme pravým tla�ítkem myši 
na pracovní plochu,  

2. Z pomocné nabídky zvolíme 
možnost Vlastnosti, 

3. Klikneme levým tla�ítkem myši 
na názvy p�íslušných karet 
v dialogovém okn�. 
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3.1.4 Klávesnice, jazyky 

Zjišt�ní/zm�na vlastnosti klávesnice: 

1. Start|Nastavení|Ovládací panely, 

2. Z okna vybereme levým tla�ítkem 
myši (dvakrát klikneme) ikonu 
„Klávesnice“, 

3. Ze zobrazeného dialogového okna lze 
zjistit/zm�nit vlastnosti klávesnice. 

 

 
 

Zjišt�ní/zm�na nainstalovaných jazyk�: 

1. Start|Nastavení|Ovládací panely  

2. Z okna vybereme levým tla�ítkem 
myši (dvakrát klikneme) ikonu 
„Místní a jazykové nastavení“, 

3. Z dialogového okna kliknutím levým 
tla�ítkem myši na kart� „Jazyky“, 

4. Klikneme levým tla�ítkem myši na 
tla�ítko „Podrobnosti“ a vidíme 
nainstalované jazyky, 

5. Pokud klikneme na tla�ítka „P�idat“ 
nebo „Odebrat“ lze výše uvedené 
provést. 

 

 
 

3.1.5 Formátování disk� 

Abychom mohli s pevným diskem pracovat, je t�eba vytvo�it prostor kde budou data na disku 
uložena. Tento prostor se nazývá sektor. Sektor je sou�ástí stop na povrchu disku. Každá disk 
m�že mít n�kolik kotou��. Pro vytvo�ení sektor� je t�eba provést tzv. formátování. Pro 
formátování pevného disku je t�eba mít práva administrátora. Pro zjišt�ní kapacity, po�tu 
pevných disk� apod. postupujeme: 
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Instalace, 
odinstalování SW 

1. Na ikon� „Tento po�íta�“ dvakrát 
klikneme levým tla�ítkem myši,  

2. V okn� klikneme pravým tla�ítkem 
myši na pevném disku, 

3. Z pomocné nabídky vybereme 
„Vlastnosti“ 

4. �íslovat. 

 

 
 

Znalost volného místa na pevném disku je nutná p�i instalaci SW, jaký je užit systém soubor� 
na pevném disku je pot�eba znát nap�. zda lze využit šifrování/dešifrování opera�ním systémem.  

 

3.1.6 Instalování a odinstalování aplika�ního SW 

P�i nainstalování r�zného aplika�ního SW nap�. MS – WORD, Mathematica, Maple apod. 
postupujeme takto: 

1. Start|Nastavení|Ovládací panely,  

2. Ze zobrazeného okna si vybereme 
klikneme levým tla�ítkem na ikon� 
„P�idat nebo odebrat programy“ 

3. V okn� si klikneme levým tla�ítkem 
na položce, 

4. Kliknutím na tla�ítko „Zm�nit nebo 
odebrat“ dojde k odinstalování 
daného SW 

 

 
 

V levé �ásti okna „P�idat nebo odebrat programy“ si lze vybrat z jaké oblasti SW p�idat. Pokud 
instalujeme sou�ásti opera�ního systému (tj. p�idávaný SW je na instala�ním CD opera�ního 
systému) je t�eba vybrat z levé �ásti okna možnost „P�idat nebo odebrat sou�ásti systému“. 
V opa�ném p�ípad� je t�eba zvolit možnost „P�idat nové programy“.  

Pokud instalujeme ovlada�e r�zných za�ízení (nap�. tiskárny, sí
ové karty, zvukové karty) je 
t�eba postupovat podle návodu uvedeném na CD instalovaného za�ízení. 

 

3.1.7 Otisk obsahu pracovní plochy 

Pokud bychom cht�li vložit obsah r�zných oken (nap�. výsledky m��ení, tabulky) na pracovní 
ploše do dokumentu lze postupovat takto: 
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Otisk obsahu 
pracovní plochy 
do schránky 

Nápov�da 
opera�ního 
systému 

 

1. Stiskneme klávesnice Alt + Print Screen,  

2. Stiskem se aktivní okno umístí do schránky, 

3. Toto okno lze ze schránky získat užitím nap�. Úpravy|Vložit  v p�íslušné aplikaci 
(Notepad, MS –WORD apod.) 

 

 

Pokud bychom cht�li do schránky vložit celý obsah pracovní plochy stiskneme pouze klávesu 
„Print Screen“ 

 

3.1.8 Nápov�da opera�ního systému 

Nápov�du opera�ního systému MS-WINDOWS – XP: 

 

1. Start|Nápov�da a odporná pomoc,  

2. Z otev�eného okna si zvolíme oblast 
pro co chceme nápov�du 

 
 

Pozn. Pokud si zvolíme nabídku „Rejst�ík“ 
získáme p�ehled jednotlivých klí�ových 
slov. Nap�. instalace 

 



15 

3.2 Práce s okny, složkami, soubory 

Studijní cíle:  Po procvi�ení bude �tená� schopen pracovat s vlastnostmi okny. 

Klí�ová slova: Titulní polí�ko, minimalizace, zav�ení. 

Pot�ebný �as: 45 min. 

3.2.1 Okna v opera�ním systému MS –Windows XP 

V opera�ním systému MS – Windows XP je veškerá komunikace s uživatelem vedena 
prost�ednictvím oken. Rozeznáváme dva druhy oken: 

• Modální (režimní, modální) : po uzav�ení tohoto okna m�že uživatel pracovat 
s ostatními funkcemi 

• Nemodální (nerežijní, nemodální): uživatele m�že pracovat s ostatními funkcemi i když 
okno nezav�e 

Každé okno má sv�j název. Tento název je umíst�n v tzv. titulku okna  viz. okna v sekci 3.1. 
Tento titulek je standardn� napsán bílou barvou na modrém pozadí. 

 

3.2.2 Zm�ny vlastností oken 

U oken lze zm�nit: 

• Velikost: kurzorem myši najedeme na hranu okna (šipka se musí zm�nit na dv� šipky 
proti sob�), stiskneme levé tla�ítko myši a pohybujeme podle našich požadavk� na 
zm�nu velikosti okna 

• Umíst�ní okna: kurzorem myši najedeme do titulního pole okna, stiskneme levé 
tla�ítko myši a pohybujeme tak dlouho až okno umístíme do žádoucí pozice 

• Minimalizace: v levém horním rohu okna klikneme levým tla�ítkem myši na znak 
„_“. Okno se umístí na stavový �ádek opera�ního systému.  

• Zav�ení okna: v levém horním rohu okna klikneme levým tla�ítkem myši na znak 
„x“. 

• Rozm�ry okna na p�edchozí velikost p�ed jeho zm�nou: v levém horním rohu okna 
klikneme levým tla�ítkem myši na znak dvou �tverc� za sebou. 

 

Mezi otev�enými okny lze p�epínat: 

• Kliknout levým tla�ítkem myši na názvu okna, které se má být aktivní (v opera�ním 
systému MS – WINDOWS XP je aktivní pouze jedno okno je vždy na vrchu) 

• Použít klávesy Alt+Tab, klávesou „Tab“ p�epínat mezi jednotlivými názvy oken tak 
dlouho až nalezneme požadované okno na tomto názvu uvolnit klávesu Alt.  

 

V opera�ním systému MS – WINDOWS XP je aktivní pouze jedno okno, které  je vždy na 
vrchu. 
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Vytvo�ení nové 
složky 

Aktivní okno  
Obr.  4 Aktivní okno „Ovládací panely“ 

 

 

3.2.3 Vytvo�ení složky v opera�ním systému 

Složky v opera�ním systému lze vytvo�it, m�nit jejich vlastnosti r�znými zp�soby. V zájmu 
jednoduchosti si ukážeme nejjednodušší možnost: 

1. Otev�eme okno s obsahem složky 
do které chceme vytvo�it složku 

2. Klikneme pravým tla�ítkem myši 
mimo její obsah tj. ne na žádný 
existující soubor, složku  

3. Z pomocné nabídky zvolíme 
možnost Nový|Složka. 

4. Napíšeme jméno nové složky 

5. Stiskneme klávesu Enter 

 
 

 

 

Pokud chceme vytvá�et vno�ené složky do námi vytvo�ené složky výše uvedený postup 
opakujeme pro tyto vno�ené složky. 

Jméno složky má následující vlastnosti: 

• použité znaky alfanumerické tj. {a, …,z, 0, …9} p�íp. znaky {_, -}  

• po�et znak� maximáln� 8 

• hodnota jména vystihující obsah složky 

Výše uvedené vlastnosti jména složky je t�eba dodržovat zejména s ohledem na nap�. 
p�enositelnost složek mezi r�znými opera�ními systémy 

Pracovní složka: složka ve které se práv� nacházíme  
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Vlastnosti složky 

P�ejmenování, 
odstran�ní složky 

3.2.4 Vlastnosti složky 

Vlastnosti složek zjistíme takto: 

1. Klikneme pravým tla�ítkem myši na 
názvy složky, 

2. Z pomocné nabídky vybereme 
možnost „Vlastnosti“, 

3. Ze zobrazeného dialogového okna 
zjistíme r�zné informace nap�. 
velikost, po�et obsažených 
dokument�, složek. 

 

 
 

Na názvu karty „Zabezpe�ení“ lze nastavovat r�zné oprávn�ní pro r�zné uživatele pro zacházení 
se složkou.  

Na názvu karty „Vlastní nastavení“ lze modifikovat nap�. který obrázek se použije pro 
zobrazení složky. 

Tla�ítko „Up�esnit…“ umož�uje zvolit zda bude daná složka šifrována, komprimována. 

 
Obr.  5  Okno pro nastavení šifrování, komprimování složky 

 

3.2.5 P�ejmenování, odstran�ní složky 

1. Klikneme pravým tla�ítkem myši na 
názvu složky, 

2. Z pomocné nabídky vybereme 
(klikneme levým tla�ítkem myši) 
možnost „Odstranit“,; 
„P�ejmenovat“ 
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Vytvo�ení 
zástupce na 
složku 

Vlastnosti 
zástupce na 
složku 

 

 

3.2.6 Vytvo�ení zástupce na složku 

1. Stiskneme pravé tla�ítko myši na 
jmén�  složce, pro kterou chceme 
vytvo�it zástupce, 

2. P�esuneme složku na pracovní 
plochu opera�ního systému, 

3. Uvolníme pravé tla�ítko myši 

4. Z pomocné nabídky si vybereme 
možnost (klikneme levým tla�ítkem 
myši) „Vytvo�it zde zástupce“ 

  

 

Pozn.: Pokud užijeme postupu uvedeném v 3.2.5 s tím, že z pomocné nabídky vybereme 
„Vytvo�it zástupce“ vytvo�íme zástupce ve stejném míst�, kde se nachází p�vodní složka na 
n�jž vytvá�íme zástupce. 

3.2.7 Vlastnosti zástupce na složku 

1. Klikneme pravým tla�ítkem myši na 
názvy zástupce složky, 

2. Z pomocné nabídky vybereme 
možnost „Vlastnosti“, 

3. Ze zobrazeného dialogového okna 
zjistíme r�zné informace nap�. 
velikost, po�et obsažených 
dokument�, složek. 

 

 
 

Obsah karet „Obecné“ a „Zabezpe�ení“ je stejné jako pro složky. V kart� s názvem 
„Zástupce“ obsahuje absolutní cestu ke složce pro kterou jsme vytvo�ili zástupce. 

3.2.8 P�ejmenování, odstran�ní zástupce na složku 

P�i p�ejmenování, odstran�ní zástupce na složku postupujeme stejn� jako pro složku viz. sekce 
3.2.5.  
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T�íd�ní obsahu 
složky 

3.2.9 P�esun, kopírování složky 

Postup pro p�esun, kopírování složek m�žeme využít postupu pro tvoru zástupce na složku viz. 
3.2.6 s následujícími rozdílem: místo kde posouváme složku není jen pracovní plocha ale i další 
složky.  

Za tímto ú�elem si otev�eme dv� okna se složkami: levé okno (odkud), pravé okno (kam) mezi 
t�mito dv�mi okny s užitím postupu v 3.2.6 p�esuneme, zkopírujeme složku. 

Pokud pracujeme s více složkami je t�eba je ozna�it. Jednou z možností ozna�ení více složek  

1. První složku ozna�íme jako obvykle (klikneme levým tla�ítkem myši na názvu 
složky), 

2. P�i ozna�ení druhé a dalších složek spolu s levým tla�ítkem myši p�idržíme klávesnici 
CTRL, 

 

3.2.10 R�zné zp�soby zobrazení, t�íd�ní složek 

Pro danou složku m�žeme její obsah t�ídit: 

1. Otev�eme okno  složky, pro kterou 
chceme m�nit její obsah t�ídit, 

2. Klikneme pravým tla�ítkem myši 
mimo její obsah (tj. mimo složky, 
dokumenty) 

3. Z pomocné nabídky se zobrazí 
obsah „Se�adit ikony“. 

4. Vybereme (kliknutím levým 
tla�ítkem myši) jedno kritérium 
podle �eho bude obsah složky �azen 

 

 
Alternativní postup: 

1. Otev�eme okno  složky, pro kterou 
chceme m�nit její obsah t�ídit také, 

2. Z hlavní nabídky vybereme 
„Zobrazit“  

3. Z obsahu k této nabídce po najetí 
kurzorem myši na nabídku „Se�adit 
ikony“ se zobrazí její obsah 
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Zm�na zp�sobu 
zobrazení obsahu 
složky 

Nastavení 
vlastností složky 
nap�. �as 
vytvo�ení 

 

Zm�na zp�sobu zobrazení obsahu dané složky: 

1. Otev�eme okno  složky, pro kterou 
chceme m�nit její obsah t�ídit také, 

2. Klikneme pravým tla�ítkem myši 
mimo její obsah (tj. mimo složky, 
dokumenty) 

3. Z pomocné nabídky se zobrazí 
obsah „Zobrazit“. 

4. Vybereme  (kliknutím levým 
tla�ítkem myši) jedno kritérium 
podle �eho bude obsah složky 
zobrazen 

 
 

 

Alternativní postup:  

1. Otev�eme okno  složky, pro kterou 
chceme m�nit její obsah t�ídit také, 

2. Z hlavní nabídky vybereme 
„Zobrazit“  

3. Z obsahu k této nabídce zvolíme 
jedno kritérium podle �eho bude 
obsah složky zobrazen 

 

 
 

Pokud pot�ebujeme zjistit vlastnosti složky nap�. dobu vytvo�ení, vlastník, šifrována apod. 
postupujeme takto: 
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Hledání složek 
podle r�zných 
kritérií 

1. Otev�eme okno  složky, pro kterou 
chceme nastavit r�zné vlastnosti, 

2. Z hlavní nabídky vybereme 
„Zobrazit“  

3. Z obsahu k této nabídce zvolíme 
„Zvolit podrobnosti…“ 

4. Z dialogového okna vybereme 
požadované vlastnosti  

 

 
Pozn.: pro zobrazení zvolených atribut� obsahu dané složky je t�eba, aby zobrazení obsahu této 
složky bylo nastaveno na „Podrobnosti“.   

3.2.11 Hledání složek 

1. Start|Hledat|Soubory �i 
složky, 

2. V okn� hledání lze zadat 
jméno, datum, typ, velikost 
apod. 

3. Kliknout levým tla�ítkem 
myši na tla�ítku „Hledat“ 

 
 

P�i hledání složek lze s výhodou užít zástupné znaky: 

• znak ? : zastupuje práv� jeden znak, 

• znak *:  zastupuje alespo� žádný znak 
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Práce se 
schránkou 

Aplika�ní SW 
v sekci 
P�íslušenství 

P�ípony souboru 

3.2.12 Práce se souborem 

Základní postupy pro práci se souborem jako kopírovaní, p�esun, zástupce na soubor, vlastnosti 
souboru apod. jsou stejné jako postupy uvedené pro složky.  

Jediná odlišnost se týká tvorby souboru. P�ipome�me si, že složku vytvo�íme užitím opera�ního 
systému (v našem p�ípad� MS – WINDOWS XP), ale pro tvorbu dokumentu musíme užít 
aplika�ní SW nap�. Notepad, Adobe PhotoShop, Mathematica apod.  

Soubor je ur�en svým názvem a p�íponou. Mezi názvem souboru a p�íponou je znak „.“ (te�ka). 
Vlastnosti kladené na jméno souboru jsou totožné s vlastmi na jméno složky. P�ípona je tvo�ena 
t�emi znaky. P�íponu dodává ke jménu souboru aplika�ní SW, který je užit pro tvorbu daného 
souboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera�ní systém MS – Windows XP obsahuje v sekci Start|Programy|P�íslušenství aplika�ní 
SW nap�. Poznámkový blok, WordPad, Malování, které m�žeme požít pro tvorbu souboru. 

Nebudeme se seznamovat detailn� s postupy jak vytvo�it soubor („Soubor|Uložit jako…“), ale 
ukážeme si s užitím t�chto aplikací komunikaci mezi nimi, užitím schránky. Funkce na práci se 
schránkou: 

• umíst�ní objektu (nap�. textu, obrázku) do schránky 

o kopírovat 

o vyjmout 

• umíst�ní obsahu schránky na námi ur�ené místo v dokumentu: 

o vložit 

 

Výše uvedené funkce vždy nalezneme 
v hlavní nabídce „Úpravy“ 

 
 

doc Obsahuje formátovaný text, obrázky, tabulky, vytvo�eno aplikací MS - 
WORD 

txt Obsahuje pouze neformátovaný text, vytvo�eno aplikací Poznámkový 
blok 

ppt Obsahuje prezentaci vytvo�enou v aplikaci MS-PowerPoint 

htm, 
html 

Obsahuje popisova�e jazyka HTML, vytvo�eno nap�. v aplikaci MS-
FrontPage 

xls Obsahuje tabulky, z tabulky grafy v aplikaci MS-Excel 

pdf Soubor vytvo�en v aplikaci Adobe Writer, obsahuje text, tabulky, apod. 
Formát používaný pro p�enositelnost souboru mezi r�znými opera�ními 
systémy, platformami. Další možnost tvorby pdf souboru nap�. Konverze 
z jiného formátu dat nap�. doc -> pdf, xls -> pdf apod. CutePdf 
http://www.cutepdf.com. ps->pdf http://www.ps2pdf.com 

jpg, 
gif 

Soubor obrázku, vytvo�eno aplikaci nap�. Corel, Malování. Jpg – 
ztrátová, gif bezeztrátový 
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Hierarchická 
struktura složek, 
soubor� 

Absolutní cesta k 
dokumentu 

Postup p�i komunikaci mezi aplikacemi užitím schránky: 

1. otev�eme aplikaci ze které budeme chtít umístit objekt (text, odstavec, obrázek apod.) 
do schránky  

2. objekt si vybereme nap�. v p�ípad� pro text najedeme kurzorem myši p�ed první 
písmeno, které má být ve výb�ru. Pak stiskneme levé tla�ítko myši a pohubujeme se 
p�es vybíraný text až jej vybereme. Po posledním písmenu ,které má být ve výb�ru 
uvolníme levé tla�ítko myši. Zvolíme Úpravy|Kopírovat 

3. otev�eme aplikaci do které budeme chtít umístit objekt ze schránky (nebo se jen 
p�esuneme na jiné místo v téže aplikaci kde je vybíraný objekt) 

4. na míst�, kde budeme chtít vložit objekt ze schránky klikneme levým tla�ítkem myši 

5. zvolíme Úpravy|Vložit 

 

Složky a souboru vytvá�ejí hierarchickou strukturu. Tato struktura je vyjád�ena pomocí stromu. 
Zobrazení stromu složek a soubor�: 

Start|Programy|P�íslušenství| 
Pr�zkumník Windows 

 

 
 

Dokument je v této stromové struktu�e ur�en jednozna�n� užitím tzv. absolutní cesty. Absolutní 
cesta má strukturu: 

1. ozna�ení pam�
ové jednotky nap�. C:, D:, Q:, A: 

2. symbol pro ko�enový adresá� „\” 

3. posloupnost složek odd�lené symbolem “\” 

4. jméno a p�ípona dokumentu. 

P�íklad: D:\klienti\cr\2007\katalog.pdf 

 

Z výše uvedeného plyne: 

• Soubor o stejném jmén� a p�ípon� m�že být umíst�n v r�zných složkách, ale nemohou 
být dva soubory o stejném jmén� p�ípon� v jedné složce. 

• Stejná hierarchie složek m�že být na r�zných pam��ových jednotkách nap�. 
klienti\cr\2007\ na jednotce D: ale také nap�. H: 
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Shrnutí   

Jako základní dovednost pro práci s po�íta�em je t�eba si rutinn� osvojit tvorbu složek, soubor�. 
Rovn�ž je t�eba znát (rutinn�) jejich vlastnosti, vazby mezi nimi, identifikace. 

Pojmy k zapamatování  

• složka, soubor, jména, p�ípony 
• stromová struktura složek a soubor� 
• absolutní cesta 

Úkoly k textu   

Vytvo�te složku o jmén� „test“.  
Ve složce „test“ vytvo�te dokument „odpovedi.txt“, „kraj.txt“, „itinerar.txt“ 
Ve složce „test“ vytvo�te dv� podsložky o jménech „turistika“ a „plachteni“ 
Použijte funkci nápov�du k opera�nímu systému a vyhledejte informace o modemech. Vložte 
dva �ádky odpov�di do souboru „odpovedi.txt“ 
Popište identifikaci souboru. Odpov�	 napište do souboru „odpovedi.txt“ 
Vytvo�te následující strukturu složek ve složce „turistika“ 

 
P�esu�te soubory „kraj.txt“, „intinerar.txt“ do podložky turistika 
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Spušt�ní MS - 
WORD 

Zm�na jména 
uživatele 

4 Textový procesor MS - WORD 

4.1 První kroky s MS-WORD 

Studijní cíle:  Po vyzkoušení bude �tená� schopen ukládat dokument v MS –WORD v r�zných 
formátech, využívat nápov�du MS-WORD, modifikovat panely nástroj�. 

Klí�ová slova: Panel nástroj�, vytvo�ení HTML, rtf 

Pot�ebný �as: 45 min. 

 

Pr�vodce studiem  

Po vyzkoušení všech prezentovaný postup� budete schopni sestavovat dokumenty 
v aplikaci MS-Word a p�ihlásit se na zkoušku z modulu 3 certifikátu  ECDL.Vždy se 
snažte uv�domit si obsah jednotlivých dialogových oken. Jedin� tak budete schopni získat 
p�ehled o dovednostech a schopnostech aplikace MS-Word. 

 

4.1.1 Spušt�ní MS-WORD 

Aplikaci MS-WORD lze spustit r�znými zp�soby. Možnosti jsou: 

• Start|Programy|MS - WORD 

• Start|Spustit a napsat text winword.exe 

• Pokud je na pracovní ploše opera�ního systému zástupce na soubor „winword.exe“ tak 
užitím tohoto zástupce. 

 

4.1.2 Úprava základních voleb a nastavení  

Zm�na uživatele:  

1. Položka hlavního menu 
Nástroje|Možnosti  

2. Karta „Informace o uživateli“ 
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Zm�na místa 
ukládání soubor� 

Zm�na místa 
ukládání soubor� 

 

 

Zm�na umíst�ní soubor�: 

1. Položka hlavního menu 
Nástroje|Možnosti  

2. Karta „Umíst�ní soubor�“ 

3. Po kliknutí na tla�ítko 
„Zm�nit“ lze zm�nit 
místo pro uložení (vybrání 
jiné absolutní cesty) 

 

 
 

Zm�na vlastnosti pro ukládaní: 

1. Položka hlavního menu 
Nástroje|Možnosti  

2. Karta „Ukládaní“ 

3. Z obsahu lze vybrat 
požadované zm�ny 
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Zabezpe�ení dokumentu 

1. Položka hlavního menu 
Nástroje|Možnosti 

2. Karta „Zabezpe�ení“ 

3. Lze nastavit nap�. certifikát 
pro digitální podpis, 
dokument jen pro �tení  

 
 

4.1.3 Ukládání dokumentu v r�zných formátech 

Pro uložení dokumentu je d�ležité si uv�domit, že nastavujeme: 

1. umíst�ní ukládaného souboru ve tvaru absolutní cesty,  

2. jméno souboru, 

3. volba p�ípony 

 

Výše uvedené �innosti ukazuje následující postup: 

 

 

1. Položka hlavního menu 
„Soubor|Uložit jako…“   

2. Z dialogového okna volíme 
jednotlivé vlastnosti pro 
uložení 

3. Po výb�ru kliknout na tla�ítko 
„Uložit“ 
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Uložení 
dokumentu 

 
 

Rovn�ž je možné v tomto dialogovém okn�: 

•  vytvo�it adresá�  

• pohybovat se o jednu úrove� nahoru ve stromové struktu�e složek a soubor� daného 

pam�
ového média  

• m�nit zp�soby pohledu na složku  
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Marginalie 

4.1.4 Nápov�da pro MS-Word 

1. Položka hlavního menu 
„Nápov�da|Nápov�da pro 
Microsoft Word“   

2. Z dialogového okna zvolíme 
jednotlivé karty Obsah rejst�ík, 
vyhledávání 

 

 

 

 
 

 

4.1.5 P�idání nebo odebrání panelu nástroj� 

Pro p�idání nebo odebrání panelu nástroj� lze užít následujících dvou postup�. Tyto postupy 
jsou odlišné co se týká zp�sobu zobrazení ale vždy zobrazí stejný panel nástroj�. Panely 
nástroj� jsou identifikovány svými jmény. 

Nyní si ukážeme oba dva postupy pro p�idání nebo odebrání panelu nástroj�: 
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1. Položka hlavního menu 
„Zobrazit|Panely nástroj�“   

2. Z menu kliknout na p�íslušném 
jménu panelu nástroj� jak pro 
p�idání tak odebrání 

 

 

 
 

nebo také takto: 

1. Položka hlavního menu 
„Nástroje|Vlastní…“   

2. Zvolit kartu „Panely nástroj�“  

3. Kliknout na výb�rovém tla�ítku 
a tak p�idat nebo odebrat panel 
nástroj� 

 

 

 
 

4.1.6 P�idání nebo odebrání položky v panelu nástroj� 

1. Odpovídající panel nástroj� 
musí být p�idán viz. 4.1.5   

2. Kliknout na trojúhelník 
v levém horním rohu panelu 
nástroj� 

3. Zvolit „P�idat nebo odebrat 
tla�ítka| NPN“, kde NPN je 
zkratkou zastupující jméno 
p�íslušného panelu nástroj� 
nap�. Formát – modifikace 
panelu nástroj� „Formát“. 

4. Z nabízeného menu kliknout na 
názvu položky, kterou chceme 
p�idat nebo odebrat panelu 
nástroj� 
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4.1.7 M��ítko, zobrazení netisknutelných znak� 

1. Musí být p�idán panel nástroj� 
„Standardní“   

2. Položky „M��ítko“ a „Zobrazit 
vše“ musí být p�idány panelu 
nástroj� „Standardní“. 

 

 

 

4.1.8 Zm�na režimu zobrazení stránky 

1. Položka hlavního menu 
„Zobrazit“   

2. Doporu�ená volba „Rozvržení 
p�i tisku“ zachovávající 
dostupnost funkcí (p�i zm�n� 
režimu zobrazení n�které funkce 
nejsou dostupné)  

4.2 Základní operace 

Studijní cíle:  Po vyzkoušení bude �tená� schopen nap�. vkládat speciální znaky, matematické, 
chemické modely proces�. 

Klí�ová slova: Editor rovnic, webdings, winddigns. 

Pot�ebný �as: 45 min. 

4.2.1 Vkládaní speciálních znak� a symbol� 

 

1. Položka hlavního menu 
„Vložit|Symbol…“   

2. Z dialogového okna vybrat kartu 
„Symboly“   

3. Seznam „Písmo“ hodnotu 
„Symbol“ nebo „Webdings“ 
apod. 

4. Kliknutím vybrat znak a pak 
kliknout na tla�ítko „Vložit“  
(vybraný znak se vloží na míst� 
kurzoru) 
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Touto cestou lze vložit symboly pro základní množinové operace, r�zné obrázky telefon�, 
dopis� apod. které lze užít nap�. na vizitky, letáky apod. 

 

4.2.2 Vkládaní matematických, chemických model� užitím editoru rovnic 

 

1. Položka hlavního menu 
„Vložit|Objekt…“   

2. Zvolit kartu „Vytvo�it nový“    

3. Ze seznamu vybrat „Editor 
rovnic 3.0“ 

4. Kliknout na tla�ítko „OK“  

5. Získáme panel nástroj� 
„Rovnice“ . Užitím položek 
tohoto panelu nástroj� lze 
vkládat matematické, chemické 
modely proces�  

 
 

4.2.3 Vkládání datumu a �asu 

1. Položka hlavního menu 
„Vložit|Datum a �as…“   

2. Z dialogového okna lze pro 
daný jazyk si vybrat ze 
seznamu vhodný formát 
datumu a �asu    

3. Kliknout na tla�ítko „OK“   

4. Zvolený datum (�as) se vloží na 
míst� kurzoru  

 

Je-li zvoleno výb�rové tla�ítko „Aktualizovat automaticky“ pak je datum a �as 
synchronizován s aktuálním datumem a �asem v okamžiku dalšího otev�ení dokumentu 
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4.2.4 Hledání a nahrazení slova 

1. Položka hlavního menu 
„Úpravy|Najít…“   

2. V dialogovém okn� vybrat kartu 
„Najít“     

3. Kliknutím na tla�ítko „Více“ lze 
stanovit vlastnosti hledání 

4. Do textového pole „Najít“ 
napsat hledaný text  

5. Kliknout na tla�ítko „Najít 
další“  

6. P�ípadným dalším kliknutím na 
tla�ítko „Najít další“ lze projít 
dokument 

 

 

1. Položka hlavního menu 
„Úpravy|Nahradit…“   

2. V dialogovém okn� vybrat kartu 
„Nahradit“     

3. Kliknutím na tla�ítko „Více“ lze 
stanovit vlastnosti hledání textu, 
který chceme nahradit 

4. Do textového pole „Najít“ a 
„Nahradit za“ napíšeme hledaný 
a nahrazovaný text  

5. Kliknout na tla�ítko „Najít 
další“ a kliknutím na tla�ítko 
„Nahradit“ p�íp. „Nahradit 
vše“  

6. P�ípadným dalším kliknutím na 
tla�ítko „Najít další“ a 
„Nahradit“ lze projít a nahradit 
v dokumentu text  

 

 

 

4.3 Formátování 

Studijní cíle:  Po vyzkoušení bude �tená� schopen zm�nit základní vlastnosti textu, odstavc�. 

Klí�ová slova: Odstavec 

Pot�ebný �as: 20 min. 
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4.3.1 Formátování textu 

Zm�nu vlastností textu lze provád�t: 

• dialogovým oknem, 

• užitím panel� nástroj�. 

 

1. Položka hlavního menu 
„Formát|Písmo…“   

2. V dialogovém okn� vybrat kartu 
„Písmo“     

3. Vybráním r�zných vlastností 
písma lze zm�nit stávající 
vlastnosti vybraného textu nebo 
nastavit parametru textu nového  

4. Veškeré nastavované parametry 
lze sledovat v okn� „Náhled“  

5. Kliknutím na tla�ítko „OK“ se 
zm�ny parametr� stanou platné 

 
 

 

1. Položka hlavního menu 
„Formát|Písmo…“   

2. V dialogovém okn� vybrat kartu 
„Proložení znak�“     

3. Vybráním seznamu „Mezery“ 
nebo „Umíst�ní“ lze zm�nit 
mezery mezi jednotlivými 
znaky vybraného textu, nebo 
umíst�ní vybraného textu  

4. Veškeré nastavované parametry 
lze sledovat v okn� „Náhled“  

5. Kliknutím na tla�ítko „OK“ se 
zm�ny parametr� stanou platné 

 
 

V p�ípad� užití panel� nástroj� je t�eba užít panel nástroj� „Formát“ 

1. Panel nástroj� „Formát“ musí 
být p�idán   
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4.3.2 Kopírování formátu textu 

1. Panel nástroj� „Standardní“  
musí být p�idán   

2. Vybereme text, jehož formát 
(NE vlastní text) chceme 
kopírovat 

3. Na panelu nástroj� vybereme 
nástroj „Št�tec“ 

4. Vybereme text, jehož formát má 
být zm�n�n 

 

 

 

 

4.3.3 Ohrani�ení textu 

1. Vybrat text, jehož ohrani�ení 
chceme zm�nit   

2. Položka hlavního menu 
„Formát|Ohrani�ení a 
stínování…“   

3. V dialogovém okn� nastavíme 
vlastnosti ráme�ku nap�. barvu, 
tlouš
ku. Nastavované 
parametry ráme�ku sledujeme v 
„Náhledu“ 

4. Vybrané vlastnosti ráme�ku 
budeme aplikovat na text 

5. Kliknutím na tla�ítko „OK“ se 
nastavené vlastnosti ráme�ku 
stanou aktuální.  

 

 

 

Pozn.:  

• protože vlastnosti ráme�ku aplikujeme na text tak kliknutím na tla�ítka v náhledu by 
došlo k odstran�ní celého ráme�ku, 

• aplikujeme-li vlastnosti ráme�ku na odstavec, tak kliknutím na tla�ítka náhledu 
nedojde k odstran�ní celého ráme�ku, ale se pouze odstraní hrana odpovídající 
obrázku na tla�ítku. 

 

4.3.4 Formátování odstavce 

Odstavcem rozumíme písmeno, slovo, obrázek, v�tu apod. mezi dv�mi úhozy na klávesu 
„Enter“ 

U odstavce je typické: 

• odsazení prvního �ádku z leva je v�tší než odsazení druhého, t�etího atd. �ádku odstavce 
z leva, 
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• stejné odsazení prvního, druhého atd. �ádku odstavce zprava. 
Výše uvedené odsazení �ádk� odstavc� se efektivn� sestaví užitím tzv. pravítka. Pravítko si 
zviditelníme: 

1. Položka hlavního menu 
„Zobrazit|Pravítko…“   

2. Horním jezdcem nastavujeme 
odsazení prvního �ádku 
odstavce zleva 

3. Levým spodním jezdcem 
nastavujeme odsazení druhého, 
t�etího apod. �ádku odstavce 
zleva.  

4. Pravým spodním jezdcem 
nastavujeme odsazení prvního, 
druhého atd. �ádku odstavce 
zprava. 

 

 

 
Celkov� lze vlastnosti odstavce nastavit, zm�nit k tomu ur�eném dialogovém okn�: 
  

1. Položka hlavního menu 
„Formát|Odstavec…“   

2. Zvolit kartu „Odsazení a 
mezery“ 

3. M�žeme nastavit vlastnosti 
odstavce nap�. mezery p�ed a za 
odstavcem, �ádkování, 
p�esazení/odsazení prvního 
�ádku odstavce apod. 

4.  Veškeré zm�ny vlastností 
odstavce sledujeme v náhledu. 

5. Kliknutím na tla�ítko „OK“ se 
zm�ny vlastností odstavce 
stanou platnými. 

 

 
 

 

Další vlastnosti odstavce lze zm�nit: 
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1. Položka hlavního menu 
„Formát|Odstavec…“   

2. Zvolit kartu „Tok textu“ 

3. Volbou výb�rového tla�ítka 
„Svázat �ádky“ zamezíme 
rozd�lení jednoho  odstavce na 
dv� stránky (na konec p�edešlé a 
na za�átek následující stránky) 

4. Volbou výb�rového tla�ítka 
„Svázat s následujícím“ 
zamezíme rozd�lení dvou po 
sob� jdoucích odstavc� na dv� 
stránky (jeden na p�edešlou 
stránku a druhý na následující 
stránku) 

5. Kliknutím na tla�ítko „OK“ se 
zm�ny vlastností odstavce 
stanou platnými. 

 

 

 

4.4 Vkládání obrázk�, WordArt�, hypertextových odkaz�, záložek 

Studijní cíle:  Po vyzkoušení bude �tená� schopen nap�. vkládat hypertextové odkazy, 
modifikovat jejich vlastnosti, um�t užívat p�i �ešení praktických problém�. 

Klí�ová slova: Propojení objektu, vložení objektu, hypertextový odkaz 

Pot�ebný �as: 45 min. 

4.4.1 Vkládání obrázk� 

1. Kliknutím vybereme místo, kde 
obrázek bude vložen 

2. Položka hlavního menu 
„Vložit|Obrázek|Ze 
souboru…“   

3. V dialogovém okn� 
identifikujeme obrázek, který 
chceme vložit tedy ur�íme nap�. 
absolutní cestu k obrázku  

4. Lze zvolit zp�sob vložení do 
dokumentu tj. Vložit, Propojit  

5. Kliknutím na tla�ítko „Vložit“ 
obrázek se umístí do dokumentu 

6. Vlastnosti vloženého obrázku 
modifikujeme užitím panelu 
nástroj� „Obrázek“. Užitím 
tohoto panelu nástroj� získáme 
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dialogové okno „Formát 
obrázku“, kde nastavíme r�zné 
vlastnosti podle užitím 
jednotlivých jeho karet.  

 

 

 
 

4.4.2 Vkládání WordArtu 

 

1. Kliknutím vybereme místo, kde 
WordArt bude vložen 

2. Položka hlavního menu 
„Vložit|Obrázek|WordArt…“   

3. V dialogovém okn� zvolíme styl 
WordArtu  

4. Klikneme na tla�ítko „OK“  

5. V dialogovém okn� napíšeme 
hodnotu WordArtu, rovn�ž lze 
zm�nit nap�. velikost písma 
apod. 

6. Klikneme na tla�ítko „OK“  

7. Vlastnosti vloženého WordArtu 
modifikujeme užitím panelu 
nástroj� „WordArt“. Užitím 
tohoto panelu nástroj� získáme 
dialogové okno „Formát 
WordArtu“, kde nastavíme 
r�zné vlastnosti podle užitím 
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jednotlivých jeho karet.  

 

 

 
 

4.4.3 Vložení a modifikace vlastností hypertextových odkaz� 

Hypertextovým odkazem rozumíme nap�. písmeno, v�tu, položku seznamu (nebo celý seznam), 
obrázek na který, když klikneme levým tla�ítkem myši dojde k otev�ení jiného dokumentu. 

 

1. Vybereme objekt nap�. slovo, 
obrázek, který má mít vlastnost 
hypertextového odkazu 

2. Položka hlavního menu 
„Vložit|Hypertextový 
odkaz…“   

3. V dialogovém okn� lze nastavit 
cílovou URL adresu, m�nit 
hodnotu hypertextového 
odkazu, p�idat vysv�tlující text 
k hypertextovému odkazu 
tla�ítkem „Komentá�“ 

4. Klikneme na tla�ítko „OK“  

5. Najetím myší nad hypertextový 
odkaz vidíme námi nastavené 
hodnoty 

6. Vlastnosti hypertextového 
odkazu zm�níme takto: 
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a. Vybereme objekt mající 
vlastnost hypertextového 
odkazu 

b. Položka hlavního menu 
„Vložit|Hypertextový 
odkaz…“ 

c. V dialogovém okn� 
zm�níme vlastnosti 
hypertextového odkazu 

 
 

 

 
 

 

 

4.4.4 Vkládání záložek do dokumentu 

Záložkou se rozumí vlastnost objektu, která tento objekt intern� pojmenovává jednozna�ným 
identifikátorem. Jestliže vytvo�íme záložku v dokumentu, tak lze na toto pojmenované místo 
provést skok z objektu mající vlastnost hypertextového odkazu.  

Tedy užitím záložek, lze na toto místo v dokumentu sko�it z jiného objektu. 

 

1. Ozna�íme nap�. písmeno, slovo, 
obrázek ke kterému chceme 
p�idat vlastnost záložky tj. 
chceme jej pojmenovat,  

2. Položka hlavního menu 
„Vložit|Záložka…“, 

3. V dialogovém okn� napíšeme 
jednozna�nou identifikaci nap�. 
WordArtu. Tato hodnota 
neobsahuje diakritiku a  mezery 

4. Klikneme na tla�ítko „P�idat“ a 
pak na tla�ítko „Zav�ít“ 

5. Na takto pojmenované místo 
vytvo�íme skok z jiného objektu 
v dokumentu užitím 
hypertextového odkazu. Postup 
je stejný, jen rozdíl je u zadání 
adresy (nutno použít tla�ítko 
„Záložka“) 

6. Klikneme na tla�ítko „OK“ 

7. Dialogové okno „Vložit 
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hypertextový odkaz“ v sekci 
adresa obsahuje jméno záložky. 

8. Klikneme na tla�ítko „OK“ 

 

 

 

 
 

4.5 Vkládání záhlaví a zápatí 

Studijní cíle:  Po vyzkoušení bude �tená� schopen vložit a zm�nit vlastnosti záhlaví a zápatí 
dokumentu. 

Klí�ová slova: Záhlaví, zápatí. 

Pot�ebný �as: 30 min. 

 

Záhlavím/zápatím  se rozumí místo na stránce dokumentu, které je obsaženo naho�e/dole mimo 
oblast, kde sd�lujeme informace.  
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Do záhlaví lze umístit nap�. logo firmy (užitím WordArt), kontaktní údaje (užitím tabulek). 

Do zápatí lze umístit nap�. �ísla stránek, informace o zpracovateli faktury (e-mail; jméno a 
p�íjmení užitím tabulek). 

 

 

1. Položka hlavního menu 
„Zobrazit|Záhlaví a zápatí“,  

2. Veškeré zm�ny vlastností 
záhlaví a zápatí realizujeme 
panelem nástroj� „Záhlaví a 
zápatí“, 

 

 

 
 

 

 

 

Do záhlaví a zápatí lze vkládat r�zné objekty nap�. text, obrázek, hypertextové odkazy. S t�mito 
objekty pracujeme stejným zp�sobem (m�níme jejich vlastnosti) jako v hlavním dokumentu. 

 

4.6 Vkládání seznam� 

Studijní cíle:  Po vyzkoušení bude �tená� schopen nap�. vkládat t�íd�né, net�íd�né, 
jednoúrov�ové, víceúrov�ové seznamy a modifikovat jejich základní vlastnosti. 

Klí�ová slova: T�íd�ný, net�íd�ný seznam. 

Pot�ebný �as: 45 min. 

 

4.6.1 Net�íd�ný seznam 

Net�íd�ným seznamem rozumíme množinu prvk� (ur�ena vý�tem prvk�), kde nemáme 
stanoveno kriterium ur�ující který prvek je menší (v�tší) než jiný prvek dané množiny.  

Tedy net�íd�ný seznam je množina, která je daná vý�tem svých prvk�. Seznam vytvo�íme takto: 
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1. Umístit kurzor do místa, kde 
chceme vložit net�íd�ný seznam 

2. Položka hlavního menu 
„Formát|Odrážky a 
�íslování…“   

3. Zvolit kartu „Odrážky“ 

4. Z nabízených možností 
grafického ozna�ení položek 
seznamu si kliknutím vybere 
jednu a pak klikneme na tla�ítko 
„OK“. 

5.  V míst� kurzoru došlo k vložení 
námi vybraného grafického 
symbolu ozna�ující položku 
seznamu 

6. Nyní napíšeme jednotlivé 
položky seznamu – za 
napsanou položku seznamu 
klikneme na klávesu „Enter“ 

7. Po napsání všech položek 
seznamu klikneme na klávesu 
„Enter“ 

 

 

 
 

 

Modifikace vlastností grafického symbolu dosáhneme takto: 

1. Umístit kurzor do místa, kde 
chceme vložit net�íd�ný seznam 

2. Položka hlavního menu 
„Formát|Odrážky a 
�íslování…“   

3. Zvolit kartu „Odrážky“ 

4. Z nabízených možností 
grafického ozna�ení položek 
seznamu si kliknutím vybere 
jednu a pak klikneme na tla�ítko 
„Vlastní“. 

5.  V dialogovém okn� lze zm�nit:  
vym�nit grafický symbol za jiný 
(dialogovým oknem jako u 
vkládaní symbolu) tla�ítko 
„Znak…“; zm�nit velikost, 
barvu vybraného grafického 
symbolu apod. (dialogovým 
oknem jako u vlastností textu) 
tla�ítko „Písmo…“; grafický 
symbol je obrázek tla�ítkem 
„Obrázek…“  

6. Veškeré zm�ny sledujeme 
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v náhledu 

7. Dvakrát klikneme na tla�ítko 
„OK“ 

 

 
 

 

Net�íd�ný seznam bez možnosti 
modifikace vlastnosti grafického 
symbolu ozna�ující položku 
net�íd�ného seznamu je možné 
vložit užitím panelu nástroj� 
„Formát“ 

 

 
 

 

Pozn.: 

• vzhledem k tomu, že p�i tvorb� net�íd�ného seznamu byla každá jeho položka ukon�ena 
klávesou „Enter“ lze p�evád�t odstavec na net�íd�ný seznam a naopak, 

• na položky seznamu lze aplikovat modifikace vlastností jako u nap�. písma, 
• na jednoúrov�ový net�íd�ný  seznam lze aplikovat ohrani�ení, barevný podklad. 

 

4.6.2 T�íd�ný seznam 

T�íd�ným seznam rozumíme množinu prvk� (ur�ena vý�tem svých prvk�) mezi kterými je 
stanoveno kritérium (pravidlo) ur�ující který prvek je menší než jiný (tj. je stanoveno po�adí 
prvk�). 

Seznam vytvo�íme takto 
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1. Umístit kurzor do místa, kde 
chceme vložit net�íd�ný seznam 

2. Položka hlavního menu 
„Formát|Odrážky a 
�íslování…“   

3. Zvolit kartu „�íslování“ 

4. Z nabízených možností 
grafického ozna�ení položek 
seznamu si kliknutím vybere 
jednu a pak klikneme na tla�ítko 
„OK“. 

5.  V míst� kurzoru došlo k vložení 
námi vybraného grafického 
symbolu ozna�ující položku 
seznamu 

6. Nyní napíšeme jednotlivé 
položky seznamu – za 
napsanou položku seznamu 
klikneme na klávesu „Enter“ 

7. Po napsání všech položek 
seznamu klikneme na klávesu 
„Enter“ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifikace vlastností grafického symbolu dosáhneme takto: 
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1. Umístit kurzor do místa, kde 
chceme vložit net�íd�ný seznam 

2. Položka hlavního menu 
„Formát|Odrážky a 
�íslování…“   

3. Zvolit kartu „�íslování“ 

4. Z nabízených možností 
grafického ozna�ení položek 
seznamu si kliknutím vybere 
jednu a pak klikneme na tla�ítko 
„Vlastní“. 

5.  V dialogovém okn� lze zm�nit:  
nap�. zm�nit velikost, barvu 
vybraného grafického symbolu 
apod. (dialogovým oknem jako 
u vlastností textu) tla�ítko 
„Písmo…“;  

6. Veškeré zm�ny sledujeme 
v náhledu 

7. Dvakrát klikneme na tla�ítko 
„OK“ 

 

 

 
 

 

T�íd�ný seznam bez možnosti 
modifikace vlastnosti grafického 
symbolu ozna�ující položku 
t�íd�ného seznamu je možné vložit 
užitím panelu nástroj� „Formát“ 

 

 
 

 

Pozn.: 

• vzhledem k tomu, že p�i tvorb� t�íd�ného seznamu byla každá jeho položka ukon�ena 
klávesou „Enter“ lze p�evád�t odstavec na t�íd�ný seznam a naopak, takto: 
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1. Vybereme objekty 
umíst�né do odstavc�,  

2. Na panelu nástroj� 
„Formát“ nebo p�es 
„Formát|Odrážky a 
�íslování…“ zvolíme 
typ seznamu, 

3. Pak se seznamem 
pracujeme obvyklým 
zp�sobem, 

 

 

 
 

1. Vybereme seznam, 
který chceme p�evést 
na text 

2. Klikneme na 
odpovídající grafické 
zna�ce seznamu 
v panelu nástroj� 
„Formát“ 

3. Získáme odstavce 

 

 
 

 
• na položky seznamu lze aplikovat modifikace vlastností jako u nap�. písma, 
• na jednoúrov�ový t�íd�ný  seznam lze aplikovat ohrani�ení, barevný podklad. 

4.6.3 Víceúrov�ové seznamy 

• p�i tvorb� víceúrov�ových 
seznam� (t�íd�ných, 
net�íd�ných) postupujeme stejn� 
jako u jednoúrov�ových 
seznamu (stisk klávesy „Enter“ 
za každou položkou seznamu) 
ale s následujícími dodate�nými 
úkony 

o pro zano�ení o jednu 
úrove� nebo 

o vyno�ení o jednu 
úrove� je t�eba užít 
panel nástroj� „Formát“ 
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Pozn.: 

• na položky seznamu lze aplikovat modifikace vlastností jako u nap�. písma, 
• na víceúrov�ové seznamy nelze aplikovat ohrani�ení, barevný podklad. 

4.7 Základní vlastnosti tabulky 

Studijní cíle:  Po vyzkoušení bude �tená� schopen tabulku vytvo�it, m�nit její základní 
vlastnosti, kombinovat její užití s jinými objekty aplikace MS-Word. 

Klí�ová slova: Formát tabulky, rozd�lování, slu�ování bun�k, p�evody mezi tabulkou a textem 

Pot�ebný �as: 45 min. 

 

4.7.1 Vytvo�ení tabulky 

1. Umístit kurzor do místa, kde 
chceme vložit tabulku 

2. Položka hlavního menu 
„Tabulka|Vložit|Tabulka…“   

3. V dialogovém okn� nastavíme 
základní atributy vkládané 
tabulky 

4. Lze zm�nit jak bude tabulka a 
data vypadat tla�ítkem 
„Automatický formát…“ . 
Veškeré zm�ny sledujeme 
v náhledu  

5. Jednou /dvakrát klikneme na 
tla�ítko „OK“ aby nastavené 
vlastnosti tabulky se staly 
aktuální 
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4.7.2 Vybrání �ádk�, sloupc�, tabulky, bu�ky 

1. Klikneme do bu�ky, která má 
být sou�ástí vybraného �ádku, 
sloupce, tabulky 

2. Položka hlavního menu 
„Tabulka|Vybrat|�ádek“ nebo 
„Tabulka|Vybrat|Sloupec“ 
nebo 
„Tabulka|Vybrat|Tabulka“    

 

 
 

 

4.7.3 P�idání �ádk� a sloupc� do tabulky 

1. Vybereme �ádek p�ed n�j nebo 
za n�j chceme vložit nový �ádek 
nebo vybereme sloupec vlevo 
nebo vpravo p�idáme další 
sloupec 

2. Položka hlavního menu 
„Tabulka|Vložit|�ádky pod“ 
nebo   Tabulka|Vložit|�ádky 
nad“ 

3. �ádek nebo sloupec se p�idá 
podle výb�ru 
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4.7.4 Slou�ení bun�k tabulky 

1. Vybereme bu�ky, které chceme 
slou�it 

2. Položka hlavního menu 
„Tabulka|Slou�it bu�ky“  

 

 
==================================== 
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4.7.5 Rozd�lení bu�ky tabulky 

1. Vybereme bu�ku, kterou 
chceme rozd�lit 

2. Položka hlavního menu 
„Tabulka|Rozd�lit bu�ky…“ 

3. V dialogovém okn� ur�íme 
nový po�et �ádk� a sloupc�, 
které má bu�ka obsahovat  

4. Klikneme na tla�ítko „OK“ 

 

 

 
 

 

4.7.6 Neviditelná tabulka 

1. Vybereme tabulku, která má mít 
neviditelné ohrani�ení 

2. Položka hlavního menu 
„Tabulka|Skrýt m�ížku…“ 

 

 
 

Jestliže chceme m�ížku p�idat zvolíme „Tabulka|Zobrazit m�ížku…“ 
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4.7.7 Horizontální zarovnání tabulky, obtékání textu 

1. Vybereme tabulku  

2. Položka hlavního menu 
„Tabulka|Vlastnosti…“ 

3. V dialogovém okn� zvolíme 
kartu „Tabulka“ 

4. Vybereme zp�sob 
horizontálního zarovnání, 
obtékání textu 

5. Stiskneme tla�ítko  „OK“ 

 

 
 

 

4.7.8 Vertikální zarovnání obsahu v bu�ce tabulky 

1. Vybereme bu�ku v tabulce  

2. Položka hlavního menu 
„Tabulka|Vlastnosti…“ 

3. V dialogovém okn� zvolíme 
kartu „Bu�ka“ 

4. Vybereme zp�sob vertikálního 
zarovnání 

5. Stiskneme tla�ítko  „OK“ 
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4.7.9 P�evád�ní textu na tabulku 

 

1. Text, který má tvo�it obsah 
bun�k tabulky upravíme takto: 

o text rozd�líme na 
jednotlivé �ádky, 

o v jednotlivých �ádcích 
stanovíme odd�lovací 
znak podle n�hož dojde 
k rozd�lení textu na 
�ádku do jednotlivých 
bun�k (odd�lovací znak 
nesmí být obsažen 
v textu) 

2. Text vybereme do bloku 

3. Položka hlavního menu 
„Tabulka|P�evést|Text na 
tabulku…“  

4. V dialogovém okn� zadáme 
po�et sloupc�, ší�ku a 
odd�lovací znak 

5. Stiskneme tla�ítko  „OK“ 

6. U takto vzniklé tabulky m�níme 
její vlastnosti jak bylo výše 
uvedeno 

 

bu�ka #bu�ka  

bu�ka #bu�ka 
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4.7.10 P�evedení tabulky na text 

1. Vybereme tabulku, kterou 
chceme p�evést na text,  

2. Položka hlavního menu 
„Tabulka|P�evést|Tabulku na 
text”,  

3. V dialogovém okn� vybereme 
znak, který nahradí sloupce 
tabulky (podle jeho volby 
získáme r�zné výsledky 
p�evodu tabulky na text) 

4. Stiskneme tla�ítko „Ok“. 

 
 

 
 

 

Pozn.: 

• do bun�k tabulky lze vkládat r�zné objekty postupy popsanými výše, 
• na tabulku, její bu�ku(y) lze aplikovat r�zné vlastnosti ohrani�ení, barevný podklad 

apod., 

 

 

4.8 Kreslení v MS-Wordu 

Studijní cíle:  Po vyzkoušení bude �tená� schopen sestavovat r�zná organiza�ní schémata, 
jednoduché 2D, 3D objekty a m�nit jejich základní vlastnosti. 

Klí�ová slova: Panel nástroj� kreslení, rotace, stínování, automatické tvary 

Pot�ebný �as: 45 min. 

Základním nástrojem pro tvorbu r�zných vývojových diagram�, schémat je panel nástroj� 
kreslení. Jeho zviditeln�ní provedeme nap�. „Zobrazit|Panely nástroj�” 
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4.8.1 Kreslení �ar, šipek, popisk�, vývojových diagram� 

1. Musí být aktivní panel nástroj� 
„Kreslení“ 

2. Z nástroje „Automatické 
tvary“ vybereme zvolený objekt 
nap�. šipka, popisek  

3. Zvolíme požadovaný tvar 
vybraného objektu „kliknutím 
na n�j) 

4. Tvar zvoleného objektu 
nakreslíme do dokumentu 

• Na nakresleném objektu m�žeme 
vid�t kružnici zelené barvy (slouží 
k natá�ení objektu) nebo žlutý 
�tverec (slouží ke zm�n� tvaru 
objektu). 

• Vloženým objektem m�žeme 
pohybovat (najedeme nad n�j do 
objevení nitkového k�íže; 
stiskneme levé tla�ítko myši a 
m�níme polohu objektu až do 
místa cíle pak levé tla�ítko 
uvolníme) 

 

 

 

4.8.2 Zm�na vlastností nakreslených objekt� 

1. Na nakresleném objektu 
klikneme levým tla�ítkem myši 

2. Z pomocného menu zvolíme 
položku „Formát 
automatického tvaru“, 

3. V dialogovém okn� „Formát 
automatického tvaru“ 
nastavíme r�zné schopnosti 
objektu užitím karet nap�. barvu 
výpln�, ohrani�ení apod., 

 

 

 

 



56 

 
 

 

4.8.3 Seskupování, odd�lování objekt� 

 

1. Nakreslíme minimáln� dva 
objekty 

2. Objekty si vybereme stejným 
zp�sobem jako nap�. výb�r více 
dokument� ke kopírování 

3. Na vybraných objektech 
klikneme levým tla�ítkem myši 

4. Z menu si vybereme možnost 
„Seskupování|Seskupit” 

5. Seskupené objekty se pak 
chovají jako jeden objekt tj. lze 
jim nastavit spole�né vlastnosti. 
Pozor z pomocného menu se 
volí nabídka „Formát objektu“ 

 

 

 
 

 
 

Pro odd�lení seskupených objekt� užijeme následujícího postupu: 
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1. Klikneme levým tla�ítkem myši 
na seskupených objektech 

2. Z pomocné nabídky si vybereme 
„Seskupování|Odd�lit“  

3. Odd�lené objekty se potom 
chovají jako samostatné prvky 

 

 

 
 

4.8.4 Zm�na po�adí vložených objekt� 

 

1. Uvažujme, že chceme �áru 
s jednou šipkou nakreslit za 
dvojšipku 

2. Klikneme na jednošipku levým 
tla�ítkem myši   

3. Z pomocného menu vybereme 
nabídku „Po�adí|odpovídající 
posun” 
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Pozn.: 

• „P�enést dál, p�enést blíž“ zm�ní po�adí vybraného objektu o jednu pozici 
dozadu/dop�edu, 

• „P�enést dop�edu/dozadu“ zm�ní po�adí vybraného objektu tak, že jej umístí p�ed 
první/za poslední objekt, 

• Výše uvedené akce si lze modelovat pohybem na ose z, vystupující z monitoru. 

 

 

4.8.5 Vložení textu do nakresleného objektu 

 

1. Klikneme levým tla�ítkem na 
nakreslený objekt 

2. Z pomocného menu vybereme 
položku „P�idat text“ 

3. Vlastnosti textu m�níme 
obvyklým zp�sobem 
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4.8.6 Otá�ení, p�ekláp�ní nakreslených objekt� 

1. Kliknutím levým tla�ítkem myši 
vybereme objekt 

2. V panelu nástroj� „Kreslení“ 
vybereme položku „Oto�it �i 
p�eklopit|požadované 
p�eklopení 

 

 

 
 

Pozn.: 

Otá�ení objektu se sestrojí podobn�. 
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4.8.7 Stínování objektu, 3D efekt 

 

1. Kliknutím levým tla�ítkem myši 
vybereme objekt 

2. V panelu nástroj� „Kreslení“ 
vybereme panel nástroj� 
„Stínování“  

3. Z nabídky kliknutím vybereme 
druh stínování 

4. Z nabídky lze zvolit parametry 
stínu nap�. barva, posunování 
stínu vybráním položky 
„Nastavení stínu“ 

 

 

 

 
 

Pozn.: 

• ne každý objekt lze stínovat se všemi druhy nabízených stín�, 
• pro p�idání, zm�nu vlastností  3D efektu se postupuje stejn�, jen je t�eba zvolit na 

panelu nástroj� „Kreslení“ nástroj  
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4.9 Kontrola pravopisu, gramatiky 

 

1. Položka hlavního menu 
„Nástroje|Možnosti”,  

2. Karta „Pravopis“, 

3. Nastavíme parametry kontroly 
pravopisu gramatiky 

 

 

 
 

Pozn.: 

• Kontrola gramatiky je možná pouze pro nastavený jazyk :Angli�tina, 

• Jazyk nastavíme položkou hlavního menu „Nástroje|Jazyk”. 

• Kontrolu gramatiky, pravopisu zahájíme užitím položky hlavního menu 
„Nástroje|Pravopis…“ 
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Shrnutí   

Výše uvedené postupu prezentují základní dovednosti vyžadované p�i zkoušce z MS – Word pro 
získání ECDL certifikátu. Tyto postupy jsou osvojitelné pouze aktivním sestavováním 
dokument� a �ešení s tím spojených problém�. 

Pojmy k zapamatování  

• formát písma, odstavce, tabulky, obrázku, WordArtu, grafiky 
• kontrola gramatiky, pravopisu 
• zabezpe�ení dokumentu 

 

Úkoly k textu   

 
1. Text „Zahradni�ení pro amatéry“ odsa	te 3cm vpravo od levého okraje.  
2. Do záhlaví dokumentu vložte text „Zahradnické tipy“ a zarovnejte na st�ed 
3. Vytvo�te tabulku o t�ech sloupcích a �ty�ech �ádcích, nastavte tlouš
ku všech �ar tabulky na 

1 bod. 
4. Do tabulky vložte následující text 

     
 
5. Zarovnejte na st�ed všechen text ve druhém a t�etím sloupci 
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5 Stru�ný p�ehled vlastností prohlíže�e MS-Internet 
Explorer  

5.1 Zjišt�ní, zm�na vlastností zobrazované webovské stránky 

Studijní cíle:  Po pro�tení bude �tená� schopen nastavit, zjistit nap�. použité kódování 
webovské stránky, zm�nit velikost textu, certifikát pro protokol SSL. 

Klí�ová slova: Kódování webovské stránky,  

Pot�ebný �as: 15 min. 

 

Pr�vodce studiem  

N�kdy se webovská stránka zobrazí nap�. se špatným kódováním, nebo chceme 
stránku um�t vytisknout s obrázky na pozadí apod. Znovu p�ipomínám je t�eba vždy 
sledovat obsah dialogových oken, jedin� tak se lze dozv�d�t jaké schopnosti a dovednosti 
jsou ukryté v aplikaci. 

5.1.1 Zjišt�ní, modifikace kódování webovské stránky 

1. Položka hlavního menu 
„Zobrazit|Kódování ”,  

2. Zvolit si vhodnou kódovou sadu  
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5.1.2 Zm�na velikosti textu na zobrazované stránce 

1. Položka hlavního menu 
„Zobrazit|Velikost textu ”,  

2. Zvolit si vhodnou velikost textu  

 

 

 
 

 
 

5.1.3 Zobrazení zdrojového textu zobrazované webovské stránky 

1. Položka hlavního menu 
„Zobrazit|Zdrojový kód ”,  

  

 

 

 

 
 



65 

5.1.4 Tisk obrázk� a barev na pozadí 

 

1. Položka hlavního menu 
„Nástroje|Možnosti Internetu 
… ”,  

2. V dialogovém okn� „Možnosti 
Internetu“ zvolit kartu 
„Up�esnit“ 

3. V seznamu vybrat položku 
„Tisknout barvy a obrázky na 
pozadí“ 

4. Kliknout na tla�ítko „OK“ 

  

 

 

 
 

 
 

 

5.1.5 Modifikace údaj� v záhlaví a zápatí na webovské stránce p�i tisku 

1. Položka hlavního menu 
„Soubor|Vzhled stránky … ”,  

2. V dialogovém okn� „Vzhled 
stránky“ lze zm�nit informace 
v záhlaví a zápatí ale také  nap�. 
orientaci papíru, velikost 
papíru, okraje“ 

3. Kliknout na tla�ítko „OK“ 
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5.1.6 Správa certifikát� pro protokol SSL 

1. Položka hlavního menu 
„Nástroje|Možnosti Internetu 
… ”,  

2. V dialogovém okn� „Možnosti 
Internetu“ zvolit kartu 
„Obsah“ 

3. Tla�ítkem „Certifikáty…“ 
zjistíme nainstalované 
certifikátu na po�íta�i 

4. V dialogovém okn� 
„Certifikáty“ lze vybraný 
certifikát nap�. exportovat, 
zobrazit  
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Shrnutí   

Výše uvedené postupy prezentují základní dovednosti týkající se nastavení, zjišt�ní vlastností 
zobrazované webovské stránky. Tyto postupy jsou osvojitelné pouze vyzkoušením a snahou 
uv�domovat si obsah jednotlivých dialogových oken. 

 

Pojmy k zapamatování  

• zjišt�ní, nastavení nap�. kódování jazyka webovské stránky, 
• správa certifikát� nap�. pro jejich užití v homebanking 
 

 

 

 

 



68 

6 Záv�r 

V tomto studijním textu jsme si prezentovali základní postupy p�i práci s opera�ním systémem 
MS-Windows XP a s textovým procesorem MS-Word. S požadavkem na základní schopnost 
práce s PC se lze setkat v každodenním život� nap�. skladové hospodá�ství v potravinových 
�et�zcích, elektronická státní zpráva (projekt CheckPoint), elektronické objednávání  r�zného 
zboží z r�zných internetových obchodních dom� apod. 

Rovn�ž je t�eba zmínit fakt, že základní znalosti práce s PC jsou požadavkem zam�stnavatel� 
p�i obsazování r�zných pracovních pozicích.  

Tento studijní text m�l �tená�e p�ipravit k vykonání zkoušek ze dvou modul� (MS-Windows XP, 
MS-Word) p�i získávání certifikátu ECDL. 

P�i seznamování se s ovládáním r�zných programových balík� je t�eba mít neustále na pam�ti, 
že danou problematiku se lze nau�it pouze d�láním nikoliv díváním. 
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