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Úvod
Textový procesor Word je již delší dobu základním pracovním nástrojem mnohých z nás.
ąada uživatelĎ však zná pouze naprosté základy jeho ovládání. Když se jich zeptáme,
proê nepoužívají tu êi onu funkci, odpovødí nám, že nemají êas vymýšlet, jak by mohli
svoji práci zefektivnit. PĆipomínají truhláĆe, kterého se zákazník ptal: „Proê Ćežete tupou
pilou?“ a truhláĆ mu odpovødøl: „Nevidíte, kolik toho musím ještø naĆezat? Nemám êas si
ji nabrousit.“
Protože se oba dva již desítky let živíme psaním a pĆi své práci Word velmi intenzivnø
využíváme, rozhodli jsme se podølit s vámi o své zkušenosti. Na rozdíl od vøtšiny pĆíruêek se však nebudeme omezovat pouze na pochvalné ódy na jeho jednotlivé funkce, ale
popíšeme i ty jeho vlastnosti, které se nám nelíbí, a povíme vám také, proê se nám nelíbí
a jaké volíme náhradní Ćešení.

Úvod
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Pro koho je kniha urêena
Tato kniha úzce navazuje na pĆíruêku Word 2007, podrobný PrĎvodce, kterou vydalo
nakladatelství Grada v roce 2007. Znamená to, že skuteênosti popsané v této pĆíruêce, až
na výjimky, v této knize nehledejte.
Kniha je tedy urêena pro uživatele, kteĆí umøjí s Wordem pracovat, ale uvødomují si, že
kdyby se s ním seznámili blíže, mohl by jim ušetĆit ještø daleko víc práce a navíc by jejich
texty vypadaly mnohem profesionálnøji.
Kniha proto není urêena naprostým zaêáteêníkĎm, kteĆí ještø neumøjí poĆádnø pracovat
ani s operaêním systémem. Nebudeme v ní proto vysvøtlovat, jak se pĆi práci s Wordem
používá myš, jak se pracuje s typickými ovládacími prvky v dialogových oknech, co to
jsou soubory a jejich stromová struktura.
Psali jsme tuto knihu pro ty, kteĆí základní funkce a operace znají a chtøjí se v práci s Wordem zdokonalit. Druhou skupinou êtenáĆĎ jsou pak ti, kteĆí hledají pouêení o tom, jak
vzdorovat nejrĎznøjším nástrahám Wordu a jak obcházet jeho slabá místa.
TĆetí skupinou jsou uêitelé a lektoĆi nejrĎznøjších kurzĎ, kteĆí Word sice uêí, ale nemají
s ním tak rozsáhlé zkušenosti, aby svým žákĎm dokázali odpovødøt na všechny jejich
všeteêné dotazy.

Struktura knihy
Kniha je rozdølena do devíti kapitol.
V první úvodní kapitole najdete proti všem zvyklostem to, co se do ostatních kapitol
nevešlo. Domníváme se, že zde popisované funkce programu nejsou sice zcela zásadní, ale
mohou uživateli velice zpĆíjemnit život. Proto se zmiĀujeme o úpravø prostĆedí Wordu, práci
na dvou monitorech, stavebních blocích, slovníku synonym, pĆekladu a dølení slov.
Støžejní záležitostí pro efektivní práci s Wordem je pochopení systému stylĎ a jeho vytrvalého používání. Proto je stylĎm vønována celá druhá kapitola, která se touto problematikou
zabývá skuteênø velmi podrobnø.
TĆetí kapitola zavede êtenáĆe do obávaného a neprozkoumaného svøta maker. PĆesnøji
Ćeêeno zde do svøta maker jen trochu nahlédneme, pĆesto se êtenáĆ nauêí vytváĆet makra
záznamem a mĎže tak vyĆešit mnohé pravidelnø opakované êinnosti mnohem efektivnøji.
étvrtá kapitola se zabývá zdánlivø jednoduchou záležitostí – prohledáváním dokumentu
a nahrazováním textu. Málokdo však tuší, jaké možnosti jsou v této oblasti k dispozici
a jak dalece zde autoĆi Wordu vyšli uživatelĎm vstĆíc. Systém hledání a nahrazování je
jednou z nejstabilnøjších funkcí Wordu a v posledních deseti letech se, ku prospøchu vøci,
prakticky nezmønil.
Záložky a výkonná pole, tvoĆící obsah páté kapitoly, pĆedstavují úêinný nástroj pro vytváĆení dynamických dokumentĎ, které reagují na aktuální situaci a plnø se jí pĆizpĎsobí.
Možnost vkládání aktuálního data, prĎbøžné êíslování, propojení dokumentu, odkazy na
jiné dokumenty, to je jen náznak toho, co výkonná pole dokážou, jejich pomocí lze dokument doslova projít Ćádek po Ćádku, vytvoĆit obsahy, rejstĆíky, seznamy tabulek.
V šesté kapitole se êtenáĆ seznámí se šablonami, možnostmi jejich vytváĆení úpravy a využití
pro tvorbu nových dokumentĎ.

Úvod
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Kapitola o hromadné korespondenci nepĆímo navazuje na kapitolu o výkonných polích.
V této oblasti se naplno uplatĀuje možnost propojení dokumentĎ Wordu s dokumenty
jiných aplikací, zde databázových programĎ. Ukážeme si, jak napsat stejný dopis pro velký
poêet pĆíjemcĎ, jak tisknout obálky a štítky.
Závøreêná kapitola je urêena nejspíše tøm, kteĆí publikují nebo dávají své dokumenty ke
kontrole jiným osobám. Ukážeme si, jak zapracovat do dokumentu revize, jak je oznaêovat,
jak je pĆijímat êi odmítat. Kapitola konêí ukázkou porovnání dvou podobných dokumentĎ,
kdy Word dokáže pĆesnø postihnout rozdíly, a to až do posledního znaku.

Soubory ke knize
Na webových stránkách nakladatelství Grada, tam, kde najdete anotaci a podrobný popis
této knihy, je k dispozici ke stažení nøkolik souborĎ, které vám pomohou pĆi procviêování
postupĎ uvedených v této knize. Jsou zde tyto soubory:
3 Kapitola 2 – Styly. docx
3 Kapitola 3 – Makra.docm
3 Kapitola 5 – Záložky.docx, Pole.docx, Obsah.docx, RejstĆík.docx, Seznamy. docx
3 Kapitola 7 – Tabulky.docx
3 Kapitola 8 – První dopis HK.docx, Druhý dopis HK.docx, Vlastní adresy.mdb,
Prezenêní listina.docx, Obálky.docx, Štítky.docx
3 Kapitola 9 – KomentáĆe.docx, Porovnání 01.docx, Porovnání 02.docx

Názvosloví
Abychom si v textu knihy vzájemnø porozumøli, je tĆeba na tomto místø sjednotit názvosloví, a to vøtšinou proto, že v bøžné praxi se používá pro stejné vøci rĎzných pojmĎ.
3 Ukazatel myši – grafický symbol ovládaný pohybem myši po podložce, též kurzor
myši nebo myší kurzor.
3 Najetí – umístøní ukazatele myši na objekt, kterým se bude uživatel dále zabývat.
3 Klepnutí – stisknutí a následné uvolnøní levého tlaêítka myši; dĆíve kliknutí.
3 Poklepání – dvojí rychlé stisknutí levého tlaêítka myši, nutné napĆíklad ke spuštøní
programu pomocí ikony; dĆíve dvojklik nebo dablklik.
3 Stisk tlaêítka – tlaêítkem se zde rozumí grafický orámovaný objekt na obrazovce,
ve kterém je umístøn text nebo piktogram. Tlaêítko se stiskne najetím na objekt
a následným klepnutím. Zpravidla se tak vyvolá akce.
3 Zadání pĆíkazu z nabídky – nabídka je lišta umístøná pod horním okrajem okna,
pĆíkaz se zadává klepnutím na název skupiny pĆíkazĎ a dále na položku pĆíkazu
z rozbalené rolety.
3 Místní nabídka – nabídka otevĆená stiskem pravého tlaêítka myši na objektu, jehož
se má pĆíkaz týkat. PĆíkaz se ale zadává stiskem levého tlaêítka myši.

Úvod
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PĆestože tabulkám byla vønována obsáhlá kapitola v publikaci pro zaêáteêníky, zbylo toho
dost i pro pokroêilé uživatele. Za nejpodstatnøjší tady lze považovat možnost vytváĆení
pĆepoêítávaných tabulek, tedy takových, které ve svých buĀkách obsahují vzorce.
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3 Výbør – oznaêená êást textu, obrázku, dokumentu. Všechny další operace se budou
týkat celého tohoto výbøru, ale nikoli dalších objektĎ.
3 Klávesová zkratka – souêasný stisk dvou nebo více kláves, jedna z nich je pĆeĆaóovaê CTRL, ALT nebo SHIFT. Zapisuje se napĆíklad CTRL+S, což znamená, že je tĆeba
nejdĆíve stisknout klávesu CTRL, podržet, pĆidat stisk klávesy S a vše uvolnit.
3 Ikona vers. Tlaêítko. Ikonou se rozumí objekt na pracovní ploše Windows nebo
v otevĆeném oknø, skládá se z piktogramu a popisku a je tĆeba ji aktivovat poklepáním; vøtšinou se jejím prostĆednictvím spouštøjí aplikace. Tlaêítko je zpravidla
ohraniêený objekt v aplikaêním nebo dialogovém oknø, k jeho aktivaci staêí jediné
klepnutí a jeho prostĆednictvím se vykoná urêitý pĆíkaz (naznaêený popiskem nebo
piktogramem) nebo otevĆe dialogové okno.
3 Názvy tlaêítek, které uvádíme v této knize, je shodný s popiskem, který se zobrazí po najetí ukazatelem myši na tlaêítko. Pokud nøkterá tlaêítka nedávají popisek
(stává se to), uvádíme název tlaêítka shodný s následující akcí, následnø otevĆeným
dialogovým oknem nebo výrazem vyplývajícím z kontextu; v každém pĆípadø se
pokoušíme umístøní tohoto tlaêítka lokalizovat pomocí obrázku.
známka
Po

Úvod

Tato kniha je napsána v prostĆedí Windows Vista. Znamená to, že všechny obrázky i postupy budou odpovídat tomuto operaênímu systému.
Používáte-li ve svém poêítaêi ještø starší systém (pravdøpodobnø Windows XP), nemĎže to být na škodu, protože Word 2007 pracuje bez
potíží i pod tímto systémem. Rozdíly mohou být pĆedevším v nøkterých
dialogových oknech pĆevzatých z aplikace PrĎzkumník.

Nøkolik drobností na úvod
Co se v této kapitole nauêíme: V této kapitole se nauêíme upravovat pracovní prostĆedí
Wordu tak, aby uživateli optimálnø vyhovovalo. PĆedevším si ukážeme, jak pĆizpĎsobit
panely nástrojĎ, nabídky i klávesové zkratky. Kromø toho si vyzkoušíme „poêítaêový
tøsnopis“, tedy využití automatických oprav nejen k opravám textu hned pĆi psaní, ale
k vlastnímu psaní pomocí definovaných zkratek.
Bývá zvykem to, co se nevejde do ostatních kapitol, shrnout do jedné nesourodé kapitoly
a vložit na konec knihy, aby bylo v pĆípadø potĆeby co odsekávat. Když jsme shromáždili
tyto drobné odpadky, zjistili jsme, že mezi nimi jsou zajímavé a pomørnø dĎležité funkce
Wordu, u nichž by bylo škoda, kdyby møly propadnout sítem. Z toho dĎvodu jsme se
rozhodli tuto kapitolu umístit na zaêátek knihy, i proto, že popisované funkce mohou
uživateli skuteênø velmi usnadnit a zjednodušit práci.
V této kapitole se pokusíme (kromø jiného) vytvoĆit si maximální pohodlí pĆi práci. NepodceĀujte tuto skuteênost. Pracovní prostĆedí musí být pĆíjemné. Není nic horšího než stokrát
dennø opakovat tutéž operaci s tím, že êlovøka doslova už pĆestává bavit nøco takového
vĎbec dølat. Obêas se musíte zamyslet, zda byste k témuž cíli nemohli dospøt jednodušeji.

1. Nøkolik drobností na úvod

1. Nøkolik drobností
na úvod

1.
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AutoĆi Wordu na vaše pohodlí (aspoĀ êásteênø) mysleli, teó je jen na vás, abyste nabízené
možnosti využili.
AutoĆi programu se ve struktuĆe karet pokusili uspoĆádat ovládací prvky optimálnø, ale
nemohli jednat jinak než pĆizpĎsobit své plány reprezentativnímu vzorku uživatelĎ. Nøkdy
prostø mĎže být zadávání pĆíkazĎ z pásu karet zdlouhavé a nepraktické. Pokud nøkterý
pĆíkaz zadáváte jednou za êas, nic se nedøje, ale zadávat desetkrát za hodinu jeden a týž
pĆíkaz nøkolika složitými pohyby není právø praktické. A pĆitom témøĆ každou êinnost
mĎžete soustĆedit do jediného trvale pĆístupného tlaêítka, témøĆ každé akci mĎžete pĆiĆadit klávesovou zkratku. A pokud takové tlaêítko neexistuje, mĎžete sami zaĆídit, aby
existovalo.

1.1 Úprava panelu Rychlý pĆístup
Na úvod musíme hned Ćíci, že panel nástrojĎ Rychlý pĆístup je v porovnání s pĆedchozími
verzemi Wordu neuvøĆitelným krokem zpøt. Pravda, na nøm nic špatného není, smutnou
skuteêností ale je, že to je panel jediný. Tam, kde uživatel mohl zcela pominout nabízenou
strukturu panelĎ nástrojĎ a vytvoĆit si vlastní, máme k dispozici jen jediný panel, který je
sice teoreticky nekoneêný, ale v praxi poskytuje vlastnø jen malý prostor, protože velký
poêet ovládacích prvkĎ na jednom panelu znamená pĆinejmenším obtížnou orientaci.
PĆesto nezbude než kousnout do kyselého jablka. Používejte pás karet, dokud to je možné,
a na panel Rychlý pĆístup umístøte skuteênø jen takové pĆíkazy, které používáte velmi
êasto. Pro zbytek si vyhraóte klávesové zkratky.
Panel nástrojĎ Rychlý pĆístup je doslova „pĆilepen“ k pásu karet a jediné, co vám umožní,
je zmøna polohy: z nabídky tlaêítka PĆizpĎsobit panel nástrojĎ Rychlý pĆístup lze zadat
pĆíkaz Zobrazit pod pásem karet.
Tato nabídka vám umožní ty nejzákladnøjší zmøny na panelu nástrojĎ Rychlý pĆístup. Je
v ní k dispozici deset pĆíkazĎ; ty, které jsou použity, jsou již oznaêeny zaškrtnutím. Další
pĆíkazy mĎžete pĆidat pĆímo z tohoto seznamu, eventuálnø jejich zobrazení zase zrušit.
Detailní úpravy vám umožní zadání pĆíkazu Další pĆíkazy z této nabídky. OtevĆené dialogové okno Možnosti aplikace Word vám v kategorii PĆizpĎsobit nabízí dva seznamy.
V levém seznamu jsou k dispozici všechny pĆíkazy, které jsou ve Wordu 2007 dostupné,
pravý seznam ukazuje aktuální stav panelu nástrojĎ Rychlý pĆístup. Pro úpravu panelu
máte tyto možnosti:
3 PĆíkazy jsou rozdøleny do nøkolika skupin podle toho, na které kartø jsou umístøny,
vybírejte v rozevíracím seznamu Zvolit pĆíkazy v. Kromø toho zde najdete ještø
skupiny Oblíbené pĆíkazy, PĆíkazy mimo pás karet (je jich až neoêekávané
množství!), Všechny pĆíkazy a Makra.
3 Vyberte pĆíkaz, který chcete zobrazit na panelu nástrojĎ Rychlý pĆístup, a stisknøte
tlaêítko PĆidat – viz obrázek 1.1.
3 PĆíkazy, které jsou na panelu nástrojĎ Rychlý pĆístup nežádoucí, odstraníte stiskem tlaêítka Odebrat.
3 Na zaêátku každého seznamu je k dispozici Oddølovaê, jehož pomocí mĎžete
rozdølit panel nástrojĎ Rychlý pĆístup do nøkolika skupin a tak aspoĀ êásteênø
usnadnit orientaci.

1. Nøkolik drobností na úvod
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3 Tlaêítka mĎžete v seznamu PĆizpĎsobit panel nástrojĎ Rychlý pĆístup posunovat
stiskem tlaêítek Nahoru nebo DolĎ, která jsou umístøna v oknø po pravé stranø.

1. Nøkolik drobností
na úvod

Jakmile stisknete tlaêítko OK, zmøny se realizují a panel nástrojĎ Rychlý pĆístup vám
umožní skuteênø rychlý pĆístup k akcím. Srovnejte s obrázkem 1.2.

Obrázek 1.1: Úprava panelu nástrojĎ Rychlý pĆístup

Kdybyste se chtøli okamžitø vrátit k pĎvodnímu nastavení panelu nástrojĎ Rychlý pĆístup, stisknøte tlaêítko PĎvodní. Po potvrzení kontrolního
dotazu panel nástrojĎ Rychlý pĆístup prakticky vyêistíte.

Tip

Dialogové okno Možnosti aplikace Word otevĆete stiskem kláves
ALT+N, M. Je to doslova recentní pĆíkaz ze starších verzí Wordu, odpovídající podtrženým písmenĎm v nabídce.

Tip

Obrázek 1.2: Upravený panel nástrojĎ Rychlý pĆístup

Tlaêítko Zmønit, které se v oknø Možnosti aplikace Word možná
marnø snažíte pĆivést k rozumu, je dostupné pouze pĆi úpravø tlaêítek
maker; s jeho možnostmi vás seznámíme v kapitole o makrech.

známka
Po

1.1 Úprava panelu Rychlý pĆístup
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1.2 Vlastní klávesové zkratky
Nejrychleji lze ovládat Word klávesovými zkratkami. Proti pásu karet i panelu nástrojĎ
Rychlý pĆístup mají jednu velkou výhodu – dají se realizovat prakticky bøhem zlomku
vteĆiny, mechanickým stiskem nøkolika kláves. Souêasnø mají i jednu nevýhodu – musíte
si je pamatovat, což mnohdy brání jejich hromadnému použití.
DĆíve, než se pustíte do editace vlastních klávesových zkratek, møli byste se podrobnø
seznámit s tím, co vlastnø v tomto ohledu nabízí Word. Nehledejte v této knize žádný
seznam klávesových zkratek. Na ty, které se používají nejêastøji, vás vždy upozorním.
O informaci o tøch ostatních mĎžete požádat samotný Word, máte ji tak vlastnø poĆád
po ruce.
Stisknøte klávesu F1 (také klávesová zkratka!). OtevĆe se okno nápovødy. Do vstupního
pole v horní êásti okna napište výraz „klávesové zkratky“ a stisknøte tlaêítko Hledat. Na
ploše okna se objeví nøkolik položek odpovídajících hledanému Ćetøzci; klepnøte na
položku klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Office Word.
známka
Po

ProstĆedí nápovødy je jinak dosti nepĆívøtivé. V podstatø nelze prohledáváním nalézt témøĆ cokoli. Chybí i dĆíve oblíbené hierarchické vøtvení
témat. Nápovøda v dialogových oknech, na rozdíl od pĆedchozích verzí,
je rovnøž nefunkêní.

Nyní už máte k dispozici klávesové zkratky vestavøné do Wordu, musíte je zarolovat v oknu
kousek dolĎ. Klávesových zkratek je mnoho, proto jsou rozdøleny do skupin. Klepnutím
na název skupiny už zpĆístupníte skuteêné klávesové zkratky – viz obrázek 1.3.

Obrázek 1.3: Klávesové zkratky v nápovødø Wordu
Tip

Informaci o nøkterých klávesových zkratkách získáte pĆímo po najetí na
tlaêítko na pásu karet; mnohdy se vám zobrazí pĆímo v upĆesĀujícím
popisku.

1. Nøkolik drobností na úvod
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Existuje spousta pĆíkazĎ, které klávesovou zkratku vĎbec nemají pĆidølenu. Pokud tedy
nøjakou akci opakujete tak êasto, že by se vyplatilo ovládat ji klávesovou zkratkou, ani
chvíli neváhejte s úpravou.

V jeho dolní êásti stisknøte tlaêítko Vlastní. OtevĆe se dialogové okno Vlastní klávesnice
(viz obrázek 1.4), kde jsou pĆíkazy rovnøž rozdøleny do kategorií. Zkusíme si spoleênø pĆiĆadit klávesovou zkratku pĆíkazu pro otevĆení dialogového okna Odstavec, které
z neznámých dĎvodĎ žádnou klávesovou zkratku nemá.

Obrázek 1.4: PĆiĆazení nové klávesové zkratky

1. V seznamu Kategorie vyhledejte název karty, která tento pĆíkaz obsahuje; v našem
pĆípadø je to karta DomĎ.
2. V seznamu PĆíkazy zvolte položku s pĆíkazem, zde FormátOdstavce.
3. Zkontrolujte, zda se v poli Aktuální klávesy již nezobrazuje nøjaká klávesová zkratka.
Pokud ano, autoĆi Wordu už danému pĆíkazu klávesovou zkratku pĆiĆadili a mĎžete
tedy další êinnosti zanechat, pokud nemíníte pĆidat další klávesovou zkratku.
4. Pokud bliká kurzor v poli Stisknøte klávesovou zkratku, skuteênø stisknøte
budoucí klávesovou zkratku pĆímo na klávesnici.
5. Sledujte pozornø, co se zobrazí v dialogovém oknø pod polem Aktuální klávesy
– je zde uvedeno aktuální pĆiĆazení stisknutých kláves. Pokud zjistíte, že navržená
klávesová zkratka je pĆiĆazena jinému pĆíkazu, je tĆeba se poohlédnout po jiné
kombinaci. Pokraêujte dál jen tehdy, zobrazí-li se výraz „nepĆiĆazeno“.
Nikdy zbyteênø nelikvidujte implicitní pĆiĆazení klávesových zkratek,
nevíte, kdy se vám bude hodit! Uvødomte si, že kdybyste pĆiĆadili danému
pĆíkazu napĆ. klávesovou zkratku CTRL+C, znemožnili byste si zcela
práci se schránkou…

ozornění
Up

Pravdøpodobnø bude velmi tøžké najít dosud nepĆiĆazenou zkratku.
Bude asi tĆeba stisknout všechny tĆi pĆeĆaóovaêe CTRL+SHIFT+ALT, ale
tento trojhmat je velmi problémový na klávesnicích, které mají navíc
klávesu WINDOWS.

známka
Po

1.2 Vlastní klávesové zkratky

1. Nøkolik drobností
na úvod

I klávesové zkratky se pĆiĆazují pĆíkazĎm prostĆednictvím dialogového okna PĆizpĎsobit
panel nástrojĎ Rychlý pĆístup, zpĆístupníte je zadáním pĆíkazu Další pĆíkazy z nabídky
panelu nástrojĎ Rychlý pĆístup.
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6. Velmi dĎležité je urêit, kdy mĎže být nová klávesová zkratka použita. Je-li urêena
jen pro právø otevĆený dokument, vyber jeho název v seznamu Zmøny uložit do.
Má-li být zkratka univerzální, nechte ji uložit do šablony Normal.dotm.
7. Je-li zkratka v poĆádku, stisknøte tlaêítko PĆiĆadit.
8. Klávesovou zkratku ihned vyzkoušejte.
Vlastní klávesovou zkratku mĎžete samozĆejmø také odebrat. Jestliže opøt v dialogovém
oknø Vlastní klávesnice vyhledáte tento pĆíkaz, zobrazí se klávesová zkratka v poli
Aktuální klávesy, jakmile vyberete pĆíslušný pĆíkaz. Pro odstranøní této zkratky stisknøte
tlaêítko Odebrat.
Chcete-li zrušit všechna vlastní pĆiĆazení klávesových zkratek, stisknøte v dialogovém oknø
Vlastní klávesnice tlaêítko Obnovit vše. To vám však nedoporuêujeme dølat, protože
skuteênø zrušíte nejen klávesové zkratky pro bøžné pĆíkazy, ale také klávesové zkratky pro
styly, automatický text a makra (budeme o nich hovoĆit v pĆíslušných kapitolách).
Dovolte nám ještø zmínku o obvyklých symbolech. Jedná se o znaky, které se píší pomørnø
êasto, ale z bøžné klávesnice se prakticky nedají (až na výjimky) napsat. Jejich seznam
najdete v dialogovém oknø Vlastní klávesnice, když v seznamu Kategorie vyberete
položku Obvyklé symboly – viz obrázek 1.5. Jsou mezi nimi napĆ. anglické uvozovky,
které z êeské klávesnice tøžko napíšete, pokud máte nastaveno psaní kulatých uvozovek.
Jsou zde také jako ©, ®, apostrofy, ale také netisknutelné znaky, jako volitelné rozdølení
nebo pevné mezery. Doporuêujeme vám, abyste se s psaním obvyklých symbolĎ dĎkladnø
seznámili. Pokud nøkterý z nich nemá pĆiĆazenou klávesovou zkratku, jistø to pro vás už
nebude problém.

Obrázek 1.5: Obvyklé symboly

1.3 Práce na dvou monitorech
Dva monitory pĆipojené k jednomu poêítaêi se dnes stávají zcela bøžnou záležitostí. Vøtšinou to bývá tak, že se uživatel zeptá, k êemu by vlastnø ten druhý monitor mohl použít,
pak to jednou vyzkouší a od toho okamžiku si druhý monitor nedá vzít.

1. Nøkolik drobností na úvod
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PĆipojení druhého monitoru vøtšinou nedølá žádné potíže, postará se vlastnø o to sám
operaêní systém, jakmile druhý monitor zjistí. Druhý monitor nastavíte v dialogovém oknø
Nastavení zobrazení – ve Windows Vista je otevĆete z okna PĆizpĎsobit vzhled a zvuky
(místní nabídka na pracovní ploše, pĆíkaz PĆizpĎsobit) klepnutím na položku Nastavit
zobrazení.

Je tĆeba klepnout na náhled monitoru (jsou dva vedle sebe oznaêené êísly) a zaškrtnout
políêko RozšíĆit plochu i na tento monitor. Má-li být druhý monitor hlavním, tedy
jedniêkou, zaškrtnøte políêko Toto je mĎj hlavní monitor. Pro každý monitor zvlášČ lze
nastavit rozlišení pomocí nastavovacího jezdce rozlišení. Srovnejte s obrázkem 1.6.

Obrázek 1.6: Nastavení druhého monitoru

PĆi práci ve Wordu lze druhého monitoru využít pro zobrazení zdrojového dokumentu
(napĆíklad webové stránky, z níž kopírujete data), nebo pro zobrazení druhého okna
Wordu.
Je tĆeba, aby bylo povoleno zobrazování dokumentových oken v samostatných oknech.
V dialogovém oknø Možnosti aplikace Word v kategorii UpĆesnit je tĆeba ve skupinø
Zobrazení zaškrtnout políêko Zobrazit všechna okna na hlavním panelu.
Kromø toho, že od toho okamžiku bude mít každé dokumentové okno na hlavním panelu
své tlaêítko, což není tak podstatné, bude každý dokument otevĆen v samostatném oknø.
OtevĆete-li dva dokumenty, mĎžete jedno z tøchto oken pĆesunout na druhý monitor (pĆi
pĆesunu okno nesmí být maximalizované).
Právø tak mĎžete zobrazit na druhém monitoru stejný dokument, pokud jej otevĆete (po
druhé) v novém oknø. Na kartø Zobrazení ve skupinø Okno stisknøte tlaêítko Nové okno.
V novém oknø se zobrazí automaticky stejný dokument, a mĎžete jej opøt pĆesunout na
druhý monitor.

1.3 Práce na dvou monitorech

1. Nøkolik drobností
na úvod

Ve Windows XP je nastavení dostupné z místní nabídky na pracovní ploše (Vlastnosti)
a dále v otevĆeném dialogovém oknø klepnutím na ouško karty Nastavení.
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1.4 Stavební bloky
Ve Wordu 2007 byla zrušena funkce automatického textu. To je špatná zpráva. Naproti
tomu byly zĆízeny stavební bloky, což je dobrá zpráva, protože je to (kromø jiného) vlastnø
skryté pĆejmenování automatického textu.
ShrĀme to: stavební bloky jsou naformátované êásti dokumentu, které jsou pojmenovány
a ukryty kdesi na disku jako v konzervø, aby byly podle potĆeby k dispozici.
Aby byla situace ještø komplikovanøjší, nikde na pásu karet žádné stavební bloky nenajdete,
protože jsou zahrnuty spoleênø s výkonnými poli pod nabídku tlaêítka Rychlé êásti.
Zadáte-li na kartø Vložení ve skupinø Text z nabídky tlaêítka Rychlé êásti pĆíkaz Organizátor stavebních blokĎ, otevĆe se stejnojmenné dialogové okno – viz obrázek 1.7.
Zde již mĎžete najít nøkolik desítek hotových a pĆipravených stavebních blokĎ, které pro
vás vytvoĆili autoĆi programu.
Každý stavební blok má svĎj název a je zaĆazen do nøkteré galerie. Sami mĎžete vidøt, že
máte k dispozici stavební bloky pro záhlaví, zápatí, titulní strany, êísla stránek, obsah, rovnice
atd. Nic vám nebrání si vše vyzkoušet – staêí vybrat položku a stisknout tlaêítko Vložit.

Obrázek 1.7: Organizátor stavebních blokĎ

My si teó spoleênø vyzkoušíme vytvoĆení vlastního stavebního bloku, nebo, chcete-li,
automatického textu êili autotextu (tento výraz budeme nadále pro vlastní stavební blok
používat).
Položky autotextu jsou êasto používané êásti textu a/nebo obrázky. Jednotlivé položky
autotextu si pojmenujete a pĆi psaní dokumentu místo celé položky napíšete její název
(dokonce staêí pouze poêátek názvu, ovšem takový, aby podle nøj Word poznal, kterou
z položek autotextu máte na mysli) a stisknete klávesu F3. Word pak tento název jméno
nahradí pĆíslušnou položkou autotextu.

1. Nøkolik drobností na úvod

Na rozdíl od pĆedchozích verzí Wordu nelze položkám autotextu pĆiĆazovat klávesové zkratky ani vkládat pĆíkazy k jejich vložení na panely
nástrojĎ.
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známka
Po

Tím se dostáváme k definici nové položky autotextu. PĆipravíte si budoucí položku v dokumentu; pro zaêátek volíme podpis. Tento podpis je tĆeba naformátovat vêetnø formátu
písma a odstavce. Celý text vyberte a z nabídky tlaêítka Rychlé êásti zadáte pĆíkaz Uložit
výbør do galerie rychlých êástí. OtevĆe se dialogové okno VytvoĆit nový stavební
blok. Srovnejte s obrázkem 1.8.

Obrázek 1.8: VytvoĆení nové položky autotextu (stavebního bloku)

Do pole Název zadejte název pro budoucí položku autotextu – møl by být co nejjednodušší
a snadno zapamatovatelný. V našem pĆípadø se jedná o formátované podpisy pĆedstavitele
firmy, kterých bude pro rĎzné dokumenty nøkolik, proto jsou oêíslovány.
V rozevíracím seznamu Galerie zvolte galerii, do které bude nový stavební blok zaĆazen;
v našem pĆípadø se skuteênø hodí Automatický text.
Kategorii mĎžete zatím ponechat beze zmøny, právø tak i šablonu. Do pole Popis však
uveóte, proê vlastnø tuto položku autotextu zakládáte, to pro pĆípad, že po êase mĎžete
zapomenout, co a proê jste vlastnø vytváĆeli.
Pokud má být nová položka vložena jako samostatný odstavec nebo dokonce na novou
stránku, zmøĀte výbør v rozevíracím seznamu Možnosti.
VytvoĆení položky autotextu potvróte stiskem tlaêítka OK.

Obrázek 1.9: Novø vytvoĆená položka autotextu

1.4 Stavební bloky

1. Nøkolik drobností
na úvod
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