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FORMÁTOVÁNÍ TEXTU 
Pro základní formátování textu se používá záložka DOMŮ.   

 

 

Na ní je formátování dále rozděleno pro lepší přehlednost do skupin: 

 

 

Písmo  Odstavec   Styly 

 

Druh písma (font) 
Volba druhu písma (font) nám ukazuje, jak bude text v dokumentu, nebo jeho část (např. nadpis) 

vypadat. Ve Wordu je několik desítek písem. Tažením myši si vybereme slovo, větu nebo odstavec, u 

kterého chceme změnit jeho druh. Poté si v rolovací nabídce některé vhodné vybereme. 

Jak bude text vypadat? 

Toto je písmo Calibri. 

Toto je písmo Times New Roman. 

Toto je písmo Arial. 

Toto je písmo Verdana. 

Písem (fontů) je celá řada, výše zmíněné jsou nejčastěji u nás používané. Existuje mnoho okrasných 

písem, tato jsou však pro běžné dokumenty obtížně čitelná a hodí se spíše na nadpisy letáků. Správná 

a snadná čitelnost je důležitá, protože čtenáře neunavuje a může se tak soustředit na obsah textu. 

POZOR Při volbě písma je třeba si uvědomit, že některá písma neumí českou diakritiku (č, ž, ř, ů 

apod.) Jde hlavně o různá okrasná písma. V textu se poté místo správných písmen zobrazí jiná. 

Třeba tohle neběžné písmo použít nemůžeme. Sami vidíte, že některé znaky se 

nezobrazují správně, protože v písmu je autor tohoto fontu nevytvořil, nejde jej tedy plně použít pro 

češtinu. 
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Velikost písma 

Velikost písma snadno změníme buď změnou hodnoty čísla, nebo za použití ikon  

Opět vše funguje tak, že si označíme text, který chceme zformátovat a poté klikneme na ikonu.  

 

Typ písma (řez písma) 
Zde můžeme změnit písmo na tučné, nebo šikmé (tj. kurzíva), nebo podtržené. Nebo různé 

kombinace dle potřeby. Ikona podtržení má navíc rolovací menu, kde lze zvolit mnoho různých 

možností i barev podtržení. Ikony pro horní a dolní index se vám hodí v matematice, fyzice a chemii. 

POZOR V běžném textu to s pestrostí formátování nepřehánějte. Jak zaznělo už dříve, text by měl být 

snadno čitelný, aby vzhled (barevnost, písmo, vlnité podtrhávání apod.) neodváděl pozornost od 

samotného obsahu textu. 

 

Barva písma 

Po vybrání textu a kliknutí na ikonu se změní barva písma, nebo barva jeho pozadí. První ikona slouží 

pro aplikaci již přednastavených šablon písma, které se hodí např. pro některé nadpisy. Zde je možné 

také měnit například stínování nebo záři vybraného textu. Toto je příklad změny textu. 

POZOR Pokud ve vašem dokumentu některé texty zvýrazníte odlišnou barvou, nezapomeňte na to, že 

na černobílé tiskárně nebo kopírce nebudou možná tato zvýraznění vidět. Text namísto barvou 

můžete pro tento případ odlišit právě řezy písma (tučné, kurzíva, podtržení). 

 

Další možnosti formátování 
Word umí snadno změnit napsaný text za použití ikony              na text psaný velkými písmeny, nebo 

naopak TEXT PSANÝ VELKÝ PÍSMENY rychle změnit na písmena malá. 

Mezi dalšími ikonami pro změnu písma najdete možnosti 

změnit zvolený text na horní nebo dolní index, nebo můžete 

označený text přeškrtnout. Na všechny tyto změny existují i 

klávesové zkratky, stačí nad libovolnou ikonu postavit myš a 

ta nám jednak napoví, k čemu ikona slouží a také nám zobrazí klávesovou zkratku, která nám při 

editaci může často ušetřit čas. 
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Pokud klikneme na šipečku v pravém dolním rohu u ikon na formátování písma, otevře se nám nový 

dialog, kde lze na dvou záložkách měnit výše uvedené, ale další možnosti formátu písma. 

 

 

 

  

Za zmínku stojí například měřítko proložení znaků, kdy změnou hodnoty můžeme text na úkor 

čitelnosti zkrátit. Tato věta má proložení 100%. Tato věta má proložení 80%. Naopak zvýšením této 

hodnoty můžeme námi napsaný text o něco natáhnout.  

POZOR Na formátování nadpisů je mnohem výhodnější používat ve Wordu funkci STYLY. Tato je 

rychlejší a hlavně přehlednější pro formátování delších textů. Pokud píšeš krátký dopis na jednu 

stránku, tak na tom ale nezáleží  

Pokud jsi to s formátováním přehnal a rád bys měl text zase neformátovaný, ti pomůže 

ikona.  

Pokud se ti některé formátování podařilo a chceš jej použít i jinde v textu, nauč e používat ikonu pro 

kopírování formátu 

ÚKOL:  

1. Podívej se sám kolem sebe, kde se jaká písma používají. Ať již na internetu, v reklamních 

letácích, oficiálních dopisech z úřadu nebo např. v návodech u výrobků.  
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2. Vygeneruj si pomocí funkce rand libovolný text a použij na něj naučené formátování. 

3. Zkus si použít na změnu písma klávesové zkratky CTRL+B, CTRL+I a CTRL+U. 

 

 


