
 

 
Kurz práce v programu MS Word pro učitele – pokročilé školení 

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

1. Pokročilé použití stylů (dotace: 3 h) 
a. Vytvoření a použití vlastního stylu odstavce a znaku 
b. Přejmenování stylu 
c. Úprava stylu a automatická úprava existujícího textu 
d. Zobrazení definice existujícího stylu 
e. Smazání stylu 
f. Vysvětlení důležitosti stylů: jednotná vizuální stránka, snadná hromadná úprava 

formátu textu, automatické generování obsahu 

2. Pokročilé číslování stránek (dotace: 1 h) 
a. Číslování římskými číslicemi (malými, velkými) 
b. Číslování od určité stránky (skryté číslování, vynechané číslování) 
c. Různé typy číslování v jednom dokumentu – absolventské práce 

3. Podpůrné funkce pro práci v týmu (dotace: 1 h) 
a. Komentáře 
b. Revize  
c. Porovnání obsahu dvou dokumentů 
d. Omezení úprav 
e. Metadata o dokumentu 

4. Tabulky (dotace: 1 ½ h) 
a. Vytvoření tabulky 
b. Úprava tabulky – změna počtu řádků, sloupců 
c. Překopírování tabulky z Excelu a do Excelu 
d. Užití tabulky při vkládání obrázků 
e. Formátování tabulky – ohraničení, výška řádku, šířka sloupce, podbarvení buněk  
f. Styly formátování – se záhlavím, s řádkem souhrnů, s pruhovanými řádky 
g. Jednoduché vzorce 
h. Odstranění tabulky 

5. Vkládání speciálních prvků a automatické seznamy (dotace: 3 ½ h) 

a. Speciální znaky – řecká abeceda, symboly, nedělitelná mezera 
b. Hypertextový odkaz 
c. Křížový odkaz 
d. Citace 
e. Pramen 
f. Textové pole 
g. Ozdobný text WordArt  
h. Rovnice a vzorce 
i. Obrazce 
j. Konec stránky, konec sekce, prázdná stránka, titulní stránka 
k. Automatické vytvoření obsahu 
l. Vytvoření rejstříkového hesla 
m. Automatické vytvoření rejstříku 
n. Automatické vytvoření seznamu citací 



 

 

o. Automatické vytvoření seznamu obrázků 

6. Záhlaví a zápatí (dotace: ½ h) 

a. Úprava rozměrů 
b. Vkládání textů a polí 

7. Pokročilé techniky ovládání programu (dotace: 1 h) 
a. Klávesové zkratky 
b. Úpravy ovládacích lišt (ribbonů) 

8. Užitečné funkce (dotace: ½ h) 

a. seřazení seznamu dle abecedy 
b. převod textu na velká, malá písmena nebo na velbloudí notaci  

 
 


