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DALŠÍ FUNKCE WORDU 
Nyní si stručně zmíníme některé další funkce, kterým by bylo dobré ve Wordu rozumět.  

Formát PDF 

Co se týče dokumentů, velice často se na internetu vyskytuje formát PDF. Zkratka znamená – 

Portable Dokument Format, v překladu tedy přenosný formát dokumentů.  Smyslem vytvoření 

formátu bylo, aby výsledný dokument uložený do formátu PDF byl na všech zařízeních vždy stejně 

zobrazen. Ať jej zobrazíte na jakémkoliv operačním systému a počítači. Soubor uložený ve formátu 

DOCX toto nenabízí. Důležité je to nejenom při zobrazení, ale hlavně při tisku dokumentu, který bude 

vždy vypadat stejně, jako na vaší obrazovce a to i na jiných systémech, který Word třeba vůbec 

neznají. 

Dalším smyslem formátu PDF je ten, že jej není snadné upravovat – zapisovat do něj. Pokud někomu 

pošlete dokument ve formátu DOCX, může jej snadno změnit. S formátem PDF tomu tak není. Word 

od verze Office 2013 umí PDF i otevřít, ale sami si můžete vyzkoušet, že to funguje jen částečně (což 

není ale chyba Wordu). 

Postup uložení je následující: Karta SOUBOR, položka Uložit jako, zvolit místo v počítači kam se 

soubor uloží, vyplnit jméno souboru a poté zvolit typ formátu, v jakém jej chcete uložit. 

Pravopis 

Součástí Wordu jsou i slovníky v různých jazycích, obsahující nejen slova, ale i základy gramatiky. Při 

psaní textu se vám určitě již stalo, že některé slovo bylo podržené červeně. Mohlo se jednat o 

překlep, nebo o méně časté jméno, případně o slovo přejaté či cizí. Takové slovo lze pomocí 

kontextového menu přidat do slovníku Wordu a příště jej už nebude Word označovat jako chybné 

(nepodtrhne jej). 

Word zvládá slušně označovat i gramatické chyby. Umí rozlišit ve větě dvě slovesa a bude mu divné, 

že vám chybí někde čárka. Často vám rovnou poradí, kde chyba je, jindy vás jen upozorní, že je něco 

špatně a opravu nechá na vás. Nicméně je mnoho případu, kdy gramatickou chybu nepozná, takže se 

nelze na funkci pravopisu zcela spoléhat. Každopádně je ale ostuda odeslat někomu dokument bez 

toho, aby si člověk alespoň všechny nalezené chyby opravil. Právě proto, že adresát je tam díky 

kontrole pravopisu všechny uvidí.  

V níže uvedeném rámečku vidíte, jak to může vypadat. Gramatická chyba je podtržena modře. Po 

doplnění čárky před spojku modrá vlnovka zmizí. Slovo „word“ český slovník nezná, po opravení na 

Word už bude vše v pořádku. Rovněž nás upozornil na překlep ve slově „madře“. Pokud bychom ale 
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místo modře napsali třeba moře, tak to slovník Wordu už ze souvislosti nepozná. Necháme význam 

vět, jen porovnává napsaná slova se svým slovníkem. 

Nastavení kontroly pravopisu se přehledně nastavuje klinutím na stavovou lištu Wordu, která vás 

informuje o aktuálním jazyku kontroly (ČEŠTINA). Zde jde zvolit i jiný jazyk, takže je možné 

kontrolovat např. i dopisy do zahraničí. 

Synonymum 

Z hodin českého jazyka víte, že synonyma jsou slova, která mají 

stejný nebo podobný význam. Někdy píšete nějaký text a opakují se 

v něm některá slova, což by se nemělo stávat často. Proto stačí ve 

Wordu na jakékoliv slovo kliknout a v kontextovém menu vybrat 

položku Synonyma a hned nám to nabídne jiné slovo. Kdybych to 

použil právě teď, nemusel bych tu mít výraz >slovo< pětkrát.  

Zajímavé je, že funkci můžete také použít v případě, kdy si nejste jisti významem slova a právě jeho 

synonyma vám jej mohou objasnit. 

Revize 

Pokud použijete na slovo revize funkci synonyma, najdete výraz kontrola. Revizím s věnuje ve Wordu 

celá karta REVIZE. Běžné použití je následující: 

1. Napíšete ve Wordu svůj dokument. 

2. Zašlete jej na revizi (tedy kontrolu) svému známému, spolupracovníkovi, učiteli, vedoucímu. 

3. Ten si dokument otevře ve svém Wordu a na kartě REVIZE zapne ikonu Sledovat změny. 

Cokoliv nyní upraví ve vašem dokumentu, tak bude označeno a vám se to poté objeví (tedy 

vše co napíše, ale i vše co smaže; také změny formátování písma i odstavců, zkrátka vše). 

4. Rovněž může přidávat na libovolná místa v textu komentáře (karta REVIZE, ikona Nový 

komentář), kde vám může napsat libovolnou poznámku k tématu. Těch může být 

v dokumentu vlastně neomezeně.  

5. Pokud vše opravil, tak dokument uloží a zašle vám zpět. Anebo jej může zaslat někomu 

dalšímu a ten provede další změny a vepíše další komentáře. Skvělé je, že u každé provedené 

změny se uloží i autor této změny. Ve výsledku tedy každý pozná, kdo co psal a opravoval. 

6. Až se vám dokument vrátí a vy si jej otevřete, uvidíte více či méně oprav ve vašem 

dokumentu a rovněž i komentáře, které vám tam váš kontrolor (nebo i několik kontrolorů) 

zapsal/i. Můžete si zobrazit jen některé změny a jiné ignorovat (ikona Zobrazit revize). 

Dobré je, že je už jen na vás, jestli změny přijmete (ikona Přijmout), nebo je naopak 

vymažete (ikona Odmítnout) a váš dokument zůstane tak jak byl původně. Ke každému 
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komentáři od kontrolora můžete napsat reakci a můžete mu poté celý dokument zaslat zpět. 

Nebo můžete jeho komentář vymazat (ikona Odstranit).  

Ačkoliv se to na první pohled může zdát složité, použití revizí je jednoduché a užitečné. Pokud pošlete 

dokument někomu k opravě a on nepoužije funkci revize, tak nepoznáte, co vše změnil. S touto 

funkcí se vám změny zobrazí a vy se tak můžete poučit, co se dalo zlepšit anebo se rozhodnout, jestli 

je přijmout. 

Kopírování formátu 

Často se vám ve Wordu stane, že si naformátujete nějaký text nebo i objekt a poté chcete úplně 

stejné změny použít i jinde v dokumentu. Například si vložíte obrázek, upravíte u něj jas, kontrast, 

přidáte nějaký efekt, vložíte stín a orámování. A pak vložíte další obrázek a chcete, aby měl stejné 

změny, ale už si nepamatujete, co vše jste na tom prvním upravili. Proto existuje ve Wordu tato 

funkce pro kopírování formátu. Použití je následující: 

1. Vložíte první obrázek a uděláte všechny změny a úpravy, co potřebujete.  

2. Vložíte druhý obrázek a žádné změny neprovádějte. 

3. Klikněte na první upravený obrázek a poté na kartě DOMŮ na ikonu Kopírovat formát. 

4. Kurzor myši se změnil, nyní je tam u šipky navíc štěteček.  Klikněte na druhý obrázek. 

5. Všechny změny co byly provedeny na prvním obrázku se provedly i na druhém obrázku. 

Použití se neomezuje jen na obrázky, ale funguje i na texty a kreslené objekty. Nefunguje však 

například na grafy a na WordArt. Vyzkoušíte a uvidíte. Funkce je to užitečná a často vám pomůže. 

Nezapomeňte na ni.  

 

Počet slov 
Někdy potřebujeme vědět, kolik slov nebo znaků náš napsaný dokument má. Například slohovky u 

maturit musí mít požadovaný počet slov a poté na vysoké škole musí mít závěrečné práce minimální 

požadovaný rozsah. Ten se udává v „normostranách“, které vychází ještě z dob psaní na psacích 

strojích. Důvod je zřejmý, každý autor může použít jiné řádkování, jiné písmo, jiné okraje atd. Délka 

ve stranách se poté bude lišit. Jedna normostrana má 1 800 znaků (včetně mezer), pokud tedy zadání 

zní napsat nejméně 30 stran textu, musí mít napsaný dokument více než 54 000.  
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Je několik možností, jak aktuální počet znaků (nebo i slov a řádků) zobrazit – zjistit: 

1) Na kartě REVIZE je vlevo ikona Počet slov. 

2) Dole na stavové liště je možné zobrazit počet slov. 

3) Ve Windows si pravou myší klikneme na ikonu souboru a zvolíme Vlastnosti a záložku 

Podrobnosti. Zde se nám zobrazí i další údaje o dokumentu, například autor dokumentu (tzn. 

Vyplněný uživatel Windows), a zajímavý je rovněž údaj celkové doby úprav – jak dlouho jsme 

dokument vytvářeli.  Pokud tedy váš domácí úkol vytvářel někdo jiný, může zde pak být vidět 

jeho jméno! 

 

 

 

 

 

 

Porovnání dokumentů 

Další zajímavá funkce, kterou obsahuje Word 

je porovnání dvou dokumentů. Můžeme mít 

například starší verzi a novější a potřebujeme 

dohledat změny. A ty nemusí být jen textové, 

ale jakékoliv. Z části to může připomínat 

funkci revize, kdy se porovnával stav před a 

po editaci. Zde je to podobné. Funkci najdeme 

na kartě REVIZE, ikona napravo Porovnat. 

Nakonec lze zvolené změny přijmout nebo 

odmítnout a sloučit je tak do požadovaného 

dokumentu.  
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Zobrazení a skrytí pásu karet 

Možná se vám už někdy stalo, že jste si sedli k nějakému cizímu počítači a pás karet byl skrytý, nebo 

se objevoval pouze při najetí myší a 

pak zase mizel. Někdy se nám totiž 

hodí pro získání více prostoru pro 

tvorbu dokumentu, že si karty 

skryjeme. Jsou vlastně tři možné 

situace: 

1. Vidíme všechno (názvy karet i ikony pod nimi) 

2. Vidíme jen názvy karet, ale nevidíme ikony pod nimi. 

3. Nevidíme ani názvy karet a ani ikony. 

Stačí kliknout na ikonu na horní liště vpravo a vybrat si možnost zobrazení, kterou si přejeme. 

Můžete také zkusit dvakrát kliknout na název jakékoliv karty a skryjí se ikony. 

Nedělitelná mezera 

Mezera se dělá mezerníkem, to je snadné a ví to každý. Ale může se vám stát, že při zarovnávání a 

dělení řádku Word rozdělí mezeru v místě, kde se to nehodí. Například napíšeme hodnotu 1 m. Takto 

uprostřed řádku je vše v pořádku, ale pokud bude „1“ na konci řádku a „m“ na začátku dalšího, tak už 

je to horší. Proto existuje ve Wordu pojem nedělitelná mezera, která nedovolí, aby se takto oddělená 

sousední slova rozdělila. Může to být třeba i předložka a podstatné jméno. Stačí si pamatovat 

klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+MEZERNÍK. Pak už sousední slova nebo znaky budou vždy spolu. 

 

ÚKOL:  

1. Zkus si libovolný dokument ve Wordu uložit ve formátu PDF a poté si na něj klikni ve 

Windows. V jakém programu se otevřel? Půjde otevřít soubor PDF ve Wordu? Vyzkoušej si to. 

2. Zkus napsat několik vět ve Wordu záměrně z chybami. Gramatickými i pravopisnými. 

3. Zkus si skrýt a zobrazit pás karet ve Wordu. 

4. Vyzkoušej si použití nedělitelné mezery v textu ve Wordu. 

5. Otevři, nebo si vygeneruj nějaký dokument a zjisti, kolik má znaků. Připomeň si, co znamená 

pojem normostrana. 

 


