
 

Kurz práce v programu MS Word pro učitele – základní školení 
 

Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace (1   
hodina = 45 minut): 
 

1. Základní ovládání programu (dotace: 1 ½ h) 
a. Vytvoření nového dokumentu  
b. Seznámení s pásem karet (ribbon), přepínací kartičky s oušky (od MS Office 2007)  
c. Vysvětlení účelu karet Domů, Vložení, Rozložení, Revize  
d. Zobrazení a přiblížení – režim čtení, při tisku, webové stránky (vpravo dole); lupa 
e. Tlačítko Zpět 
f. Tlačítko Uložit, Uložit jako 
g. Tlačítka Vyjmout, Kopírovat, Vložit (včetně vložení bez formátování) 
h. Otevření existujícího dokumentu 
i. Tisk dokumentu 
j. Převod dokumentu do DOC, DOCX, PDF, RTF, ODT 

2. Formátování slov (dotace: 1 ½ h) 

a. Písmo / font / rodina – Arial, Times New Roman, Comic Sans, Courier New 
b. Velikost – seznámení s pojmem obrazový bod 
c. Změna velikosti textu 
d. Formátování textu: tučné, kurzíva, podtržené, přeškrtnuté, dvakrát přeškrtnuté, 

kapitálky, stínované, barevné, barevně zvýrazněné, s barevným pozadím 
e. Užitečné triky 
f. Kopírování formátu pomocí ikonky štětečky 
g. Úprava formátů pomocí kontextové nabídky levého tlačítka myši 
h. Označování textu klávesovými zkratkami – řádek, slovo, celý dokument 

 

3. Formát stránky (dotace: 1 h) 
a. Svislé a vodorovné pravítko 
b. Nastavení okrajů  
c. Orientace a rozměry stránky 

4. Odsazení, odrážky a číslování (dotace: ½ h) 
a. Tabulátory a odsazení  
b. Typy odrážek a způsoby jejich rychlého vytvoření pomocí určitého znaku a 

mezerníku 
c. Úrovně odsazení a jejich přepínání 
d. Ukončení odrážkového seznamu 
e. Typy číslovaných seznamů - římské číslice s tečkou, římské číslice s pravou 

závorkou, malá i velká písmena latinky bez diakritiky, s tečkou i závorkou, malé 
římské číslice 

f. Tip k použití číslovaných seznamů (prostý seznam, číslované kapitoly) při 
nežádoucím chování Wordu 

5. Formátování odstavců (dotace: ½ h) 

a. Zarovnání odstavce: vlevo, do bloku, na střed, vpravo 
b. Pevná/nedělitelná mezera kvůli jednoslabičným spojkám, datům, cenám, atp.  
c. Ikona Zobrazit vše -- neviditelné znaky typu pevná mezera, tabulátory, mezerníky, 

odřádkování 



 

 

d. Ikona Řádkování a vzdálenost odstavců: určuje, jaké jsou mezery mezi řádky u 
odstavců 

 

6. Styly (dotace: 1 h) 

a. Vysvětlení pojmu styl znaku a styl odstavce 
b. Možnosti stylu znaku: rodina písma, velikost, formátování slov, efekty písma 
c. Možnosti stylu odstavce: zarovnání, odřádkování, mezery mezi odstavci 
d. Vymazání formátování 
e. Použití stylu na odstavec 

 

7. Vyhledávání a nahrazování (dotace: ½ h) 
a. Fulltextové vyhledávání v dokumentu 
b. Fulltextové vyhledávání napříč dokumenty 
c. Nahrazení slov nebo sousloví jiným textem 

 

8. Kontrola pravopisu (dotace: ½ h) 

a. Na co program upozorní a na co neupozorní při kontrole pravopisu 
b. Vlastní oprava chybných nebo potenciálně chybných slov 
c. Automatické opravy 

 

9. Základní číslování stránek (dotace: ½ h) 
a. Jednoduché vložení čísla stránky 
b. Vložení čísla stránky ve formátu číslo/počet stránek  

 

10. Obrázky a další prvky netextového charakteru (dotace: ½ h) 
a. Vložení a zarovnání obrázku 
b. Vložení dalšího dokumentu (word, excel, textový soubor)  

 
 
 


