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FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE 
Pro formátování odstavce, použijeme opět záložku DOMŮ a zaměříme se na skupinu ikon pro 

formátování celých odstavců. To se nevěnuje formátování samotného písma, ale celého odstavce. 

Např. můžeme vybarvit celé pozadí odstavce na žlutou barvu, ale zároveň ve formátování písma 

můžeme vybrat jedno slovo a jeho pozadí udělat červeně. Oboje formátování lze tedy vzájemně 

doplňovat.  

 

 

  Odstavec    

Prvně si řekněme, co vlastně odstavec v programu Word je a pár slov o jeho editaci: 

 Jde o jakýkoliv text, který je od dalšího textu oddělen tlačítkem Enter. To znamená, že odstavec 

může být i několik stran textu. Běžně je to však několik vět, který mají určitou obsahovou 

spojitost.  

 Odstavcem však může být třeba i jedno slovo, příkladem může být například nadpis.  

 Odstavec si ve Wordu snadno označíme troj-kliknutím levého tlačítka myši.  

 Pro formátování odstavce není třeba celý odstavec mít ve výběru, stačí mít kurzor kdekoliv 

v něm. 

 Vhodné je zapnout si netisknutelné formátovací znaky Wordu pomocí ikony  

 

Odstavec (jeho text) můžeme formátovat následně: 

Zarovnaní textu v odstavci 

Text se při psaní zarovnává automaticky doleva. Word zjistí, jestli se poslední slovo vejde ještě na 

řádek a pokud ne, přeskočí na řádek další a na konci původního řádku nechá volné místo.  

Pomocí dalších ikon můžeme odstavec zarovnat na střed, nebo doprava. Zarovnání na střed se může 

hodit například u některých nadpisů, nebo při tvorbě nějakého letáku. Zarovnání vpravo se používá 

zřídka, naopak často budete při psaní delších textů požádání, aby byl váš text zarovnán do bloku. 

Stejně jako bývá vytištěný text v novinách, v časopisech a knihách. Záleží ale na účelu a požadavku, 

nejde říci, které zarovnání je častější a více správné. 
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Řádkování – mezera mezi řádky textu 

Word umožňuje mezi řádky textu vytvořit různě velké mezery (popř. žádné). Důvodem může být lepší 

čitelnost a přehlednost textu, naopak malé mezery sníží počet stran v dokumentu, což bude mít za 

následek např. nižší náklady na tisk.  

Po rozkliknuti ikony můžete snadno vybrat nejčastěji používané mezery. 

Nejčastěji se používají hodnoty 1,0 – 1,15 – 1,5.  Hodnoty znamenají 

násobky řádku. Je tedy zřejmé, že čím větší číslo, tím větší mezera mezi 

nimi.  

Dále je zde možnost přidat nebo odebrat mezeru mezi odstavci, k tomu se 

dostaneme dále v textu. 

Odsazení textu 

Každá stránka ve Wordu má okraje, a to včetně levého. To znamená, že text nezačíná zcela vlevo, ale 

asi 2 až 3 cm od okraje. Stejně jako když píšete v sešitě, nebo dopis na papír. Formátování těchto 

okrajů se věnuje jiná kapitola. 

Pomocí ikon odsazení můžeme celý odstavec odsazovat (posunovat) více od kraje a to opakovaně. 

Důvodem odsazení jen některého odstavce v dokumentu může být jeho zviditelnění – zdůraznění. 

Děje se tak po přednastavené vzdálenosti, kterou můžeme nastavit i přesně (např. 1 cm). O tomto si 

řekneme dále.  

Mezery mezi odstavci 

Ve Wordu se jednotlivé odstavce textu oddělují většími či menšími mezerami. Velikost mezer se liší 

podle důležitosti odstavce nebo i podle požadavku. Například za hlavním nadpisem v dokumentu 

bývá větší mezera, než za nadpisem podkapitoly. Připomeňme si, že i nadpisy jsou odstavce.   

Přesná nastavení 

Pokud klikneme na šipečku v pravém dolním rohu u ikon na formátování odstavce, otevře se nám 

nový dialog, kde lze na dvou záložkách měnit výše uvedené, ale i další možnosti formátu odstavce.  
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 Zde je možno nastavit například odsazení (nebo předsazení) prvního řádku každého 

odstavce.  

 Můžeme přesně nastavit hodnoty řádkování. Například pro úsporu místa lze nastavit i 

hodnoty menší než 1 násobek řádku (např. tedy 0,8). Pokud bude hodnota moc malá, text 

řádku se nezobrazí celý a nebude tedy čitelný. Je třeba to vyzkoušet. 

 Můžeme zde přesně nastavit i hodnoty mezer před a za odstavcem.  

 Na druhé záložce „Tok textu“ je vhodné zatrhnout hodnotu „Kontrolovat osamocené řádky“.  

Funkce zabrání tomu, aby na nějaké stránce bylo třeba jen jedno slovo. Word automaticky 

roztáhne předchozí text tak, aby na každé straně byly minimálně dva řádky textu. 

 Funkce „svázat řádky“ funguje tak, že nedovolí rozdělit odstavce na následující strany. Ten 

tedy začne celý na další straně. 

 Funkce „vložit konec stránky před (odstavec)“ funguje tak, že odstavec začne na další straně. 

Pokud označíme celý dokument a použijeme tuto funkci, pak každý odstavec v textu začne na 

nové straně. Toto se používá např. u hlavních nadpisů v dokumentu. Každá hlavní kapitola 

poté začne na nové straně. 

POZOR Počet znaků na řádek se liší v závislosti na velikosti písma i na písmu (fontu) samotném. 

Rovněž je možné ve formátu písma změnit proložení znaků a tím opět změnit počet znaků na řádku. 
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Ohraničení a stínování odstavce 
Námi vybrané odstavce můžeme pomocí těchto ikon v dokumentu zvýraznit, nebo odlišit. Možností 

máme několik. 

 Odstavec můžeme celý orámovat a to libovolnou barvou a také různým typem čáry, který 

může mít navíc různou tloušťku. 

 Každá strana může mít navíc jiné provedení (viz ukázka níže). 

 Vybraný odstavec (stačí v něm mít umístěný kurzor) můžeme vyplnit libovolnou barvou, nebo 

jeho pozadí můžeme vystínovat několika vzorky (viz ukázka níže). 

 

 

 

Řádkování 1,15 

Řádkování 1,5 

Žádná mezera 

mezi odstavci 

Velká mezera mezi odstavci 

Odsazení jen prvního řádku odstavce 

Odsazení celého odstavce 
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Často se používá i orámování nadpisu jen na spodní straně, což ve výsledku vypadá jako jeho 

podržení (ve vlastnostech orámování použijete jen spodní stranu – linku).  

 

 

POZOR Se zvýrazňováním odstavců to nepřehánějte! Odstavec můžete zvýraznit například jiným 

písmem, nebo jej udělat tučný či odsazený. Pamatujte na to. 

 

ÚKOL:  

1. Podívej se sám v různých textech, jak se liší formátování odstavců. 
2. Vygeneruj si pomocí funkce rand libovolný text a použij na něj naučené formátování. 

3. Sleduj, o kolik se text prodlouží nebo zkrátí, pokud použiješ různá nastavení. 

 

 


