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HROMADNÁ KORESPONDENCE 
Ačkoliv žijeme v době, kdy se papírové dopisy používají méně než kdy dříve, stále má funkce 

hromadné korespondence ve Wordu své místo. Dopisy můžeme zasílat i elektronicky, poté co je 

vyexportujeme například do formátu PDF. 

Funkci hromadné korespondence využijeme v případě, kdy potřebujeme napsat víceméně stejný 

dopis většímu množství osob (např. zákazníků firmy, což je nejčastější užití). Postupuje se 

v následujících krocích: 

1. Vytvoříte si seznam osob, kterým budete dopis zasílat. Jde o jakousi malou databázi, ve které 

budete mít kontakty, případně i další osobní informace. Tento seznam lze využít i v budoucnu 

pro další dopisy. Ve skutečnosti bývá tento seznam totožný se seznamem v emailovém 

klientu Outlook (program pro správu emailů), kde firma tyto informace už vyplněné a uložené 

mívá a nemusí je tedy vytvářet znovu pro potřeby Wordu. 

2. Vytvoříte v novém dokumentu dopis, který chcete osobám ze seznamu zaslat. Tento dopis 

se nepíše konkrétně pro některou osobu, ale místo osobních údajů (například oslovení 

v dopise), se použije „slučovací pole“ se jménem osoby. Tím se prováže text dopisu se 

seznamem, co jsme si vytvořili. Zkrátka napíšeme celý dopis, jen na místa, kde oslovujeme 

osobu, nevložíme její jméno, ale pomocí určité ikony (viz dále) vložíme jen jakéhosi zástupce, 

který na konci procesu doplní na toto místo osoby automaticky. 

3. V dalším kroku si můžeme vytvořit obálku, pokud ji budeme potřebovat. Otevřeme si nový 

dokument, nastavíme rozměry stránky dle rozměrů obálky a doleva nahoru napíšeme naši 

zpáteční adresu. Do pravé časti, kde bude adresa adresáta, nebudeme psát konkrétní jméno, 

ulici a město, ale opět použijeme různá slučovací pole, která odpovídají jménu, příjmení, ulici 

a městu. 

4. Nakonec dokument s dopisem sloučíme s daty v našem seznamu osob. Výsledkem bude další 

nový dokument, kde již budou doplněna konkrétní jména z našeho seznamu a text dopisu se 

tam bude opakovat tolikrát, kolik jsme měli osob v seznamu. Pokud byl dopis na dvě stránky 

a osob v seznamu bylo 10, výsledný dokument bude mít 20 stran. Podobně sloučíme i 

dokument s obálkou, kde vznikne 10 obálek, s již skutečnými jmény ze seznamu. 

5. Před sloučením můžeme data filtrovat, takže pokud má firma v seznamu například 500 osob, 

může dopis zaslat například jen osobám, u kterých je uvedeno v položce „město“ např. Brno.  
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Vytvoření seznamu 

Když se přesuneme na kartu KORESPONDENCE, je zde většina ikon 

neprosvětlená. Což je z důvodu, že není zvolen seznam osob 

(příjemců), pro které budeme dokumenty vytvářet. Zvolíme tedy 

ikonu Vybrat příjemce.  Zde je možno si vybrat propojení 

s Outlookem, nebo použít existující seznam (který jsme vytvořili už 

dříve). My zvolíme možnost Zadat nový seznam.  

 

Na ukázkovém seznamu adres jsou již 

vyplněné čtyři smyšlené osoby. Po 

kliknutí na Nová položka lze přidat další 

osobu. Jde o jednoduchou tabulku, kde 

do řádků vepisujeme požadované 

informace ve sloupcích. Tyto sloupce si 

můžeme změnit položkou Vlastní 

nastavení sloupců, takže pokud budeme psát dopis např. 

dlužníkům, můžeme si přidat sloupec, do kterého budeme vepisovat 

jejich dluhy. Pro seznam žáků školy by bylo dobré přidat například 

sloupec se třídou. Tuto hodnotu sice nemusíme použít pro tisk v 

korespondenci, ale můžeme díky ní filtrovat osoby pro sloučení 

dokumentů. Bylo by pak snadné napsat třeba nějaký dopis o soutěži, 

která je pouze pro žáky 8. tříd a díky této filtraci by bylo možné 

následně vybrat jen osmáky. Hodnoty nemusí být vyplněny všechny 

(každý nemá např. titul) a můžeme je kdykoliv měnit, nebo doplňovat další osoby. 

Když máme vytvořený seznam osob, prosvětlí se nám na kartě KORESPONDENCE několik dalších ikon. 
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Po kliknutí na ikonu Upravit seznam 

příjemců se nám otevře nové 

dialogové okno, kde lze osoby 

editovat, nebo je můžeme mazat a 

vyhledávat mezi nimi. Můžeme 

zatrhnout osoby, kterým dopis 

chceme zaslat, nebo můžeme pomocí 

jednoduchého filtru vybrat např. 

osoby jen z nějakého města. Příkaz 

Najít duplicitní položky umí najít 

zdvojené záznamy – bylo by trapné 

zaslat např. dlužníkovi stejný dopis 

dvakrát. V tomto krátkém seznamu o 

4 lidech není složité nic vyhledat, 

firmy však mají v takovém seznamu třeba i tisíce osob. 

 

Vytvoření dopisu 

Zde Word nabízí jakési šablony, kde se nám po vybrání položky Dopisy 

otevře běžný formát A4, při výběru Obálky se nám otevře dokument 

odpovídající obálce. Lze zvolit i tisk štítků, můžeme si tak vytisknout 

adresy osob a nalepit si je na obálky. Můžeme si ale vytvořit například i 

vizitky, nebo jmenovky na stůl.  

Napíšeme si nejprve text dopisu. Jako příklad si zde ukážeme velice krátký dopis, kde lze vhodně 

použít údaje ze seznamu. 

 

V tomto dopise najdete zvláštní slova, která jsou v hranatých závorkách. Toto jsou právě 

vložená slučovací pole, která prováží dopis s daty u osob. V textu dopisu na místech, kde 

budou hodnoty, co se budou měnit pro každou osobu, klikneme na ikonu Vložit slučovací 
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pole a poté vybereme položku, která se nám na místo v dopise hodí. V našem dopise jsou použita a 

vložena tato slučovací pole: «Jméno» «Příjmení» «Město» «Město». V dokumentu je pole Hodnota 

tučné a červené. To je jen proto, že v dopisech bude tato hodnota také nakonec červená a tučná. 

Můžeme tedy editovat písmo i u polí a výsledkem ve sloučeném dokumentu bude stejné formátování 

písma (ve výsledku tam tedy bude například 1000 Kč).  

POZOR – při tvorbě seznamu příjemců samozřejmě musíme ručně přidat sloupec Příspěvek a vepsat 

do něj hodnoty. Pokud nějaká osoba nepřispěla nic a hodnotu u ní máme prázdnou, tak se ani nic 

nedoplní a nemá smysl jí posílat dopis. 

Můžeme si ale u filtrování nastavit, že 

chceme zaslat dopis například všem, kteří 

přispěli více než 499 Kč.  Toto provedeme 

po klinutí na ikonu Upravit seznam 

příjemců a nastavíme výše 

uvedené hodnoty (Příspěvek > 

499). 

Vytvoření obálky 

Postupujeme podobně jako u 

vytvoření dopisu. Vytvoříme si nový 

dokument, který bude mít rozměry 

obálky (lze nastavit v ROZLOŽENÍ 

STRÁNKY). Můžeme zde ale pro zrychlení 

vložení celou adresu osoby naráz pomocí 

ikony Blok adresy. Otevře se nám 

následující dialogové okno, kde v náhledu 

vidíme, jak bude adresa vypadat. Můžeme 

si také procházet všechny adresáty a zkontrolovat si, jestli máme doplněné všechny údaje. Obálka se 

slučovacími poli bude vypadat nyní například jako takto vlevo. Napravo je stejná obálka, jen jsou tam 

slučovací pole vložena ručně po jednom. Mezi jednotlivými poli nezapomeňte udělat mezeru! 
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Při použití oddílů jde vytvořit dopis i obálky v jednom dokumentu. Pokud používat oddíly umíš, zkus 

na jednu stránku vložit text dokumentu a na druhou (která bude mít rozměr obálky) vytvoř obálku. 

 

Sloučení korespondence 

Pokud máme napsaný dopis, připravenou obálku a vyplněné všechny osoby, zbývá 

dokumenty sloučit. Vzniknou nám dva: jeden pro dopisy a druhý pro obálky.  

Ještě před sloučením můžeme vhodně použít ikonu Náhled výsledků a ještě před sloučením 

si projít dopisy a obálky, jak budou vypadat. U obálek můžete například zjistit, že některý řádek 

s adresou je delší a zasahuje až za okraj obálky. To jde ale doopravit po sloučení. 

Klikneme tedy na ikonu Dokončit a sloučit. Zde máme ještě na výběr ze tří možností: 

1. Upravit jednotlivé dokumenty – vygeneruje se a otevře nový dokument, kde již nejsou žádná 

slučovací pole, ale už přímo dopisy osobám. Tyto dopisy si můžeme projít a podívat se, jestli jsou 

všechny v pořádku, popřípadě je můžeme podepsat nebo orazítkovat. Dokument můžeme uložit 

a vytisknout později. Můžeme pro jistotu uložit i původní dopis se slučovacími poli pro případ, že 

podobný dopis budeme generovat v budoucnu znovu. 

2. Vytisknout dokumenty (lze si navolit poté navolit jen rozsah) 
3. Přímo odeslat emailem - nutno však mít nainstalovaný na počítači Outlook a u osob v seznamu 

vyplněný email. 

Hromadná korespondence může používat ještě Pravidla, která umožní po správném nastavení jinak 

oslovit v dopise muže a jinak ženy. Toto již ale přesahuje rozsah této lekce, která obsahuje běžné věci 

užívané pro vytváření hromadných dopisů. 

 

ÚKOL:  

1. Zamysli se, k čemu by se právě tobě mohla hodit funkce hromadná korespondence. 
2. Vytvoř si podle postupu v textu obdobný (nebo stejný) dopis a to včetně obálky. Jako jména 

osob můžeš použít svoje spolužáky, nebo si jména vymysli.  
3. Zkus si před sloučením korespondence definovat nějaké filtry – aby např. dopis byl vytvořen 

pouze pro osoby, které mají bydliště v Praze. 

 

 


