POSTUP TVORBY DOKUMENTU – základní funkce
Dříve či později se každý uživatele Wordu setká s potřebou sepsání obsáhlejšího dokumentu. Jako
úkol si vytvoříme jakýsi referát o několika stranách, do kterého vložíme i několik obrázku a jako zdroj
textů použijeme pro zjednodušení internetovou encyklopedii Wikipedii.
Zde uvedený návod není univerzální a jediný správný, vychází z dlouholeté praxe autora, který napsal
dlouhých prací bezpočet. Některé věci budou v návodu zjednodušeny, aby odpovídali základní
pokročilosti uživatele. Představu, jak vytvořit dokument však získáte.
Jako téma jsem zvolil LES, protože je o něm na Wikipedii dostatek textů, takže půjde vytvořit
dostatečně dlouhý, několikastránkový dokument. Postup bude následující:

Osnova
Projdeme si na Wikipedii heslo „Les“ a uděláme si představu, čemu všemu by se náš referát mohl
věnovat. Klikneme si i na hesla ve článku, která by mohla mít souvislost a my je také můžeme využít.
Ideální je si navrhnout stručnou osnovu, kde budou hlavní kapitoly a třeba už i podkapitoly. Textů je u
hesla mnoho, omezíme se tedy jen na lesy v ČR. Předběžná struktura (osnova) referátu by mohla být
následující (vybrané části článku LES na Wikipedii):









Les (úvodní odstavec)
Druhové složení lesů v ČR
Význam lesa (funkce lesa)
Hranice lesa
Typy přirozených porostů Česka
o Lužní les, doubravy, bučiny, dubohabřiny, smrčiny (tato hesla se nabízí, aby z nich
vznikly podkapitoly; stačí přejít na další stránky wikipedie, věnující se těmto heslům).
Ochrana lesů v Česku
Ohrožení lesů
o Těžba, emise a kyselé deště, lesní škůdci (opět je zde možnost vytvořit další
podkapitoly rozkliknutím těchto hesel a zkopírováním textu z dalších stránek
wikipedie)

Vložení textu
1. Otevřeme si nový dokument a začneme do něj texty ze zdrojů
(Wikipedie) POSTUPNĚ kopírovat. Při vkládání je DŮLEŽITÉ texty
vkládat jako neformátovaný text. Vložíme tak holý text, bez
hypertextových odkazů a formátování z Wikipedie. Na níže uvedeném

ŠPATNĚ – kopie včetně formátování

SPRÁVNĚ – kopie bez formátování
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obrázku je záměrně náhled špatně vloženého textu – nebyl vložený jako neformátovaný text.
Vedle něj je příklad dobře vkládaných textů.
2. Při kopírování textů průběžně opravujte chyby v gramatice, všímejte si podtržených slov a
zvažujte, jestli je v nich chyba, nebo je jen slovník Wordu nezná. Průběžně můžete i přidávat
styly k nadpisům, aby byl váš text od počátku přehledný. V textu z Wikipedie bývají i odkazy
na zdroj (např. značky: [1],[2],[zdroj?]) které však v textu mít nechceme. Budeme je muset
vymazat. Buď průběžně, nebo je na konci můžeme vyhledávat pomocí vyhledávání (Ctrl + H)
a smazat hromadně.
3. Postupně byly do dokumentu zkopírovány texty dle předběžné osnovy, na nadpisy a
podnadpisy použity styly Nadpis 1 a Nadpis 2. Na ostatní texty je automaticky použit styl
Normální. Nyní by náhled dokumentu měl vypadat asi takto:

Úprava formátu textu
Písmo Calibri velikosti 11 nám vyhovuje, nicméně běžné texty v dokumentech mají řádkování 1,5
násobku a jsou zarovnány do bloku. Upravíme si proto styl Normální (kliknutí pravou myší na
náhledu stylu a položka změnit. Rovněž změníme okraje stránky, protože budeme vytisknutý referát
vyvazovat do kroužkové vazby (karta ROZLOŽENÍ STRÁNKY, Okraje, Vlastní okraje, levý okraj 3 cm).
Zapneme si zobrazení netisknutelných formátovacích znaků (karta DOMŮ, ikona ¶) a podíváme se,
jestli v dokumentu nejsou nějaké stisknutí klávesy Enter navíc (v textu hledejte dvakrát pod sebou
značku ¶). Pokud tomu tak je, opravte klávesami Delete, nebo Backspace. Jak to nemá vypadat,
vidíte na náhledu dokumentu níže.

Zde je odstavec (stisknutí klávesy ENTER) navíc; je třeba jej smazat (delete/backspace).
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Aktuálně dokument vypadá jako na obrázku níže. Větší hodnotou řádkování a zvětšením levého
okraje se o něco prodloužil samotný text (osm stran namísto šesti).

Nezapomeňte ještě zrušit odkazy na zdroje, které zbyly po Wikipedii. Rovněž můžete upravit styly –
například aby styl nadpis 1 nebyl modrý.

Víceúrovňové číslování nadpisů
1. Nyní si uděláme číslování nadpisů. Použijeme víceúrovňové číslování.
Nadpisy se stylem Nadpis 1 budou číslovány jako hlavní nadpisy – tedy 1.
Lesy v ČR, 5. Typy přirozených lesních porostů atd. Podkapitoly budou
poté číslovány následovně: 5.1 Lužní les, 5.2 Doubravy atd.
Klikneme na kartě DOMŮ na ikonu Víceúrovňový seznam a zvolíme
nejprve ikonu s náhledem, jak bude číslování vypadat. Jde o třetí ikonu
v knihovně seznamů, kde v náhledu vidíme 1., 1. 1., 1.1.1.
2. Poté znovu klikneme na ikonu Víceúrovňový seznam a dole vybereme
Definovat nový víceúrovňový seznam. Otevře se nový dialog a v něm
klineme na ikonu „Více“. Smyslem je, že Wordu vysvětlíme, že všechny
nadpisy co mají styl Nadpis 1, budou číslovány jako první úroveň. Všechny
nadpisy co mají styl Nadpis 2, budou číslovány jako úroveň druhá (tzn. 1.1,
1.2 atd.).
3. Pokud je v levém okně úrovně kliknuto na
1, v okně „propojit úroveň na styl“
vybereme Nadpis 1. Poté klikneme na
číslovku 2 (druhá úroveň) a v okně
„propojit úroveň na styl“ vybereme
Nadpis2. Pokud budeme mít ještě nadpisy
3. úrovně (my je v textu nemáme), tak
bychom v textu používali ještě styl Nadpis
3 – byl by propojený se třetí úrovní
číslování.
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4. Nyní jsou nadpisy v dokumentu již automaticky očíslovány. Pokud někam dopíšeme kapitolu,
nebo naopak nějakou umažeme, veškerá čísla se přečíslují sama. Usnadní nám to práci a
hlavně číslování jsou v bez chyby za sebou.

Vložení titulní stránky
Titulní stránku si můžeme rozvrhnout sami, nebo můžeme použít některou
předdefinovanou autory Wordu. Klikneme tedy zcela na začátek našeho
dokumentu a vložíme některou navrženou titulní stranu z karty VLOŽENÍ,
ikona Titulní strana. Na stránce najdeme přednastavená pole, do kterých
můžeme vepsat texty dle popisu, ale můžeme tam vložit i jiné. Místo
podtitulu například vepíšeme své jméno, místo názvu společnosti můžeme
napsat název školy, nebo můžeme některá pole nechat zcela prázdná.

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,
reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky

Vložení ukončení stran
Je běžné, že všechny hlavní kapitoly dokumentu začínají na nové stránce. Ačkoliv jsou naše texty
oproti běžným dokumentům krátké, naučíme se to – popřípadě si to zopakujeme. Máme dvě
možnosti:
1. Na konci každého textu před novým odstavcem ukončíme natvrdo stránku Ctrl + Enter. Nový
hlavní nadpis se posune na novou stranu a už tam vždy zůstane, je jedno kolik textu
dopíšeme do předcházejícího textu.
2. Můžeme to však provést automaticky. Stačí u stylu Nadpis 1
nastavit, aby vždy začínal na nové stránce. Klikneme na styl
Nadpis 1 pravou myší a dáme Změnit. V dialogovém okně
Úprava stylu vybereme dole tlačítko Úpravy. Dále vybereme
Odstavec, záložku Tok textu a zde zatrhneme Vložit konec
stránky před.

Nyní již všechny hlavní kapitoly začínají na nové stránce. Délka dokumentu je nyní 11 stran. Základní
formátování dokumentu je hotovo. Bylo by dobré však ještě přidat číslování stran a vložit obsah. Pak
bude dokument hotový.

ÚKOL:
1. Zkus si vkládat do dokumentu texty z různých zdrojů (míst internetu) bez formátování.
2. Poté vytvoř podle výše uvedených bodů dokument o lese.
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