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1  T e x t o v ý  e d i t o r  

1.1 Předpokládané znalosti studentů 

 práce s netisknutelnými znaky, 

 přejmenování dokumentu a jeho ukládání, 

 průběžné ukládání dokumentu, 

 využití náhledu před tiskem, 

 tisk a jeho nastavení, 

 vložit pomocí funkce konec stránky, číslo stránky, datum a čas 

 vložení obrázku a jeho editace – změna velikosti, pozice, 

 práce se symboly 

 vložení komentáře a poznámky pod čarou (včetně jejich vymazání), 

 práce s textovým polem – ohraničení, vybarvení, změna velikosti a pozice, 

 editace písma – velikost, barva, styl, podtržení, rozšířené mezery, umístění zvýšené a snížené, 

 práce s odrážkami a číslováním, 

 vkládání volného řádku do textu, zarovnání textu 

 změna řádkování, 

 odsazení textu zleva i zprava, včetně jiného odsazení prvního řádku vzhledem k dalšímu textu, 

 ohraničení a stínování textu - včetně rozdílu mezi ohraničením a stínováním slova (více slov) a celého 

řádku (odstavce), 

 nastavení sloupců a jejich úprava, 

 práce s iniciálou, 

 editace a tvorba tabulky, 

 základní práce s hromadnou korespondencí 

 

1.1.1 Odebrání změn rozložení dokumentu 

Konec oddílu určuje část dokumentu, pro kterou změna formátování platí. Odstraněním konce oddílu zároveň 

odstraníte formátování daného oddílu. Text nad původním koncem oddílu se stane součástí následujícího oddílu 

a převezme jeho formátování. 

Ujistěte se, zda se nacházíte v zobrazení konceptu (Konceptové zobrazení: Zobrazení, ve kterém je vidět 

formátování textu a zjednodušené rozložení stránky. Konceptové zobrazení je vhodné pro většinu úprav a 

formátovacích úkolů.), v němž jsou konce oddílů zobrazeny dvojitou tečkovanou čárou. 

 Vyberte konec oddílu, který chcete odstranit.  

 Stiskněte klávesu DELETE.  

 

Příklad 1: 

1)  Otevřete dokument Cvičení1. 

2)  Dokument umístěte na papír formátu A4 na výšku a nastavte tyto okraje: 

nahoře: 3 cm 

dole: 2,5 cm 

vlevo: 2 cm 

vpravo: 1,5 cm 

3)  První 2 řádky, které naleznete na 1. straně dokumentu, přesuňte na novou stránku vytvořenou na začátku 

dokumentu. Text na nové stránce zarovnejte vodorovně na střed.  

4)  Kromě nově vytvořené 1. strany vytvořte v celém dokumentu záhlaví. Umístěte jej 1 cm pod horním okrajem 

stránky. Do něj napište písmem Courier New, 11 bodů, kurzíva vaše jméno a příjmení, které zarovnejte vpravo. 

Záhlaví oddělte od ostatního textu souvislou čarou o velikosti  2 1/4 bodu. 

5)  Do zápatí dokumentu (kromě první strany), umístěného 1,1 cm nad dolním okrajem stránky, vložte na 1. řádek 

aktuální číslo stránky (ponechte zarovnané úplně vlevo) a aktuální datum, které zarovnejte úplně doprava.  

javascript:AppendPopup(this,'wddraftview_2')
javascript:AppendPopup(this,'wddraftview_2')
javascript:AppendPopup(this,'wddraftview_2')
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6)  Na 2. řádek napište „NOVÝ JIČÍN“ a zarovnejte jej na střed.  

7)  Formát písma zápatí upravte na Arial, 12 bodů, obyčejné písmo. Zápatí orámujte tak, aby byl každý řádek 

orámován zvlášť okolo přerušovanou čarou o velikosti  3/4 bodu. 

8)  Od 3. strany zajistěte, aby se v záhlaví vlevo objevil text Obchodní akademie se stejným formátem písma jako 

výchozí záhlaví a aby se v zápatí na prvním řádku vlevo začalo číslovat od 1. 

 

 

Řešení: 

2) Formátu A4 na výšku a nastavte tyto okraje nastavení formátu A4:  

 Rozložení stránky – Vzhled stránky – Papír – Formát papíru nebo  Rozložení stránky -  

   Velikost nastavení okrajů dokumentu:  

 Rozložení stránky – Vzhled stránky – Okraje – Nahoře, Dole, Vlevo, Vpravo nebo Rozložení stránky    

Okraje – Vlastní okraje 

 

3) Vytvoření nové stránky: 

 klepněte před slovo dokumentu, před které chceme vložit novou stránku a na  

kartě   Vložení klepněte ve skupinovém rámečku Stránky na položku Konec 

stránky nebo Vložení – Stránky – Prázdná stránka 

zarovnání textu vodorovně na střed stránky 

 pomocí ikony Domů - Zarovnat na střed 

 

4) Vytvoření záhlaví dokumentu jiného na první straně:  

 Rozložení stránky – Vzhled stránky – Rozložení – Záhlaví a zápatí jiné na první stránce (tuto možnost 

označíme). Nebo použijeme přístupovém cestu Vložení – Záhlaví – Upravit záhlaví a zaškrtneme 

možnost Jiné na první stránce.  

zarovnání textu v záhlaví doprava:  

 klepněte před napsaný text a 2x zmáčkneme klávesu Tab 

umístění záhlaví 1 cm pod horním okrajem stránky:  

 Rozložení stránky – Vzhled stránky – Rozložení - Od hrany záhlaví nebo Vložení – Záhlaví – Upravit 

záhlaví – Záhlaví zdola (Záhlaví shora)                                               

oddělení textu záhlaví od ostatního textu svislou čarou:  

 Domů – Ohraničení a stínování – Ohraničení a stínování (využijeme možnost ohraničení na odstavec 

nikoliv na text) 

 

5) umístění zápatí 1,1 cm pod dolním okrajem stránky:  

 Rozložení stránky – Vzhled stránky – Rozložení - Od hrany zápatí nebo Vložení – Zápatí – Upravit 

zápatí – Zápatí zdola (Zápatí shora)                                               

 umístění čísla stránky v zápatí doleva: Vložení – Číslo stránky 

  zarovnání textu v záhlaví doprava:  

 na panelu nástrojů Záhlaví a zápatí klepněte na ikonu Vložit pole datum (zobrazí se za pole Stránka), 

klepněte  před toto pole a 3x zmáčkneme klávesu Tab 

6) zarovnání textu v záhlaví doprostřed: 

  napíšeme text NOVÝ JIČÍN klepněte před něj a 2x zmáčkneme klávesu Tab. Při formátování textu 

v zápatí se může stát, že nám pole datum odskočí na druhý řádek, k jeho umístění na řádek první 

použijeme klávesu Del. 

7) nastavení jiného záhlaví uprostřed dokumentu:  

 Soubor rozdělíme na oddíly. Kurzor proto umístíme za poslední odstavec druhé strany a použijeme 

přístupovou cestu Rozložení stránky – Konce – Konce oddílů – Další stránka, protože další oddíl a 

jeho záhlaví/zápatí může začínat až na další stránce (všimněte si, že na straně 3 se již vymazalo 

záhlaví a zápatí). Pomocí přístupové cesty Vložení – Záhlaví – Upravit záhlaví  klepněte na ikonu 
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Propojit s předchozím (je v nabídce ikon pro záhlaví a zápatí), protože tím vypneme propojení záhlaví 

mezi prvním a druhým oddílem (pokud je aktivní) a můžeme v každém oddílu nastavit jiné záhlaví. 

Upravíme na 3. straně obsah a formát záhlaví a zápatí (kurzor se nám objeví již v záhlaví 2. oddílu. 

Stejně budeme postupovat i v případě zápatí, kde je také třeba nejdříve vypnout propojení mezi 

prvním a druhým oddílem, aby se v zápatí začalo číslovat od 1. K nastavení číslování stránek od 1 

využijeme ikonu Formát čísel stránek v přístupové cestě Vložení – Zápatí – Upravit zápatí – Číslo 

stránky. 

 

Příklad 2: 

1)  Otevřete si upravený soubor Cvičení1. 

2)  Soubor přejmenujte na Cvičení2. 

3)  Odstavce označené &1, &2, &3 a &4 a neoznačené naformátujte podle následujících instrukcí (podrobnější 

formátování jednotlivých stylů je uvedeno v textu pod tabulkou): 

 

Kód 
Název 

stylu 
Písmo 

Mezery odstavce 
Zarovnání 

Číslování 

odrážky 

Úroveň 

osnovy před za 

neozn. Běžný Times New Roman, 12 

b., obyč. 

0 0 vlevo ne  

&1 Nadpis Arial, 16 b., tučné, 

všechna velká 

6 3 na střed ne 1. 

&2 Kapitola1 Arial, 14 b., tučné 3 1 vlevo ne 2. 

&3 Kapitola2 Times New Roman, 13 

b.,kurzíva 

1 0 vlevo ne 3. 

&4 Číslování Arial Narrov, 13 b., 

obyčejné 

0 0 vlevo ano 4. 

 

4)  U odstavců označených neozn. nastavte funkci svázat s následujícím. 

5)  U odstavců označených &2 nastavte orámování textu přerušovanou čarou, šířka 1 ½  bodu. 

6)  U odstavců označených &4 vložte řádkování 1,5. 

7)  Odstavce označené &4 očíslujte pomocí odrážky –, která bude umístěna vlevo a zarovnána na 0,5 cm. Text bude 

odsazen od levého okraje na 0,8 cm.  

8)  Naformátujte celý text pomocí stylů. 

9)  Odstraňte symboly &1 až &4 – využijte příslušnou funkci. 

10)  Nahraďte slovo  „informace“ (pouze to a žádné jiné) slovem „údaje“, řez písma tučná kurzíva. 

11)  Nahraďte slovo „fondu“ (pozor! nikoliv „Fondu“) slovem „zdroje“, řez písma podtržená kurzíva. 

 

Řešení: 

3) Odstavce označené &1, &2, &3 a &4 a neoznačené naformátujte podle následujících instrukcí 

(podrobnější formátování jednotlivých stylů je uvedeno v textu pod tabulkou):vytvoření stylu 

vytvoření stylu Běžný:  

 Domů – Styly – klepněte na ikonu Nový styl …V otevřeném okně nového stylu 

zapíšeme jeho název, typ stylu – Odstavec, Styl založený na – Normální. Zároveň v tomto okně 

klepněte na Formát a z rozbalovací nabídky vybereme menu Písmo, ve kterém nastavíte formát písma 

a menu Odstavec, ve kterém nastavíte zarovnání vlevo. Funkce svázat s následujícím slouží k tomu, 

aby nadpisy nezůstávaly na konci stránky bez textu. V menu   Odstavec (Styly a formátování) 

klepněte na záložku Tok textu a aktivujeme zatržítko Svázat s následujícím. 

vytvoření stylu Nadpis:  

 Domů – Styly – klepněte na ikonu Nový styl …V otevřeném okně nového stylu zapíšeme jeho název, 

typ stylu – Odstavec, Styl založený na – Normální. Zároveň v tomto okně klepněte na Formát a 

z rozbalovací nabídky vybereme menu Písmo, ve kterém nastavíte formát písma a menu Odstavec, ve 



 

KRAJSKÉ  ZAŘÍZENÍ  PRO  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

A INFORMAČNÍ CENTRUM,  NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 

ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000, icemsk@kvic.cz 

 

6 

 

 

 

kterém nastavíte mezery před a za odstavcem, zarovnání vlevo a určíme úroveň osnovy (a tím i 

obsahu) na Úroveň 1 

vytvoření stylu Kapitola1: 

  Domů – Styly – klepněte na ikonu Nový styl …V otevřeném okně nového stylu zapíšeme jeho název, 

typ stylu – Odstavec, Styl založený na – Normální. Zároveň v tomto okně klepněte na Formát a 

z rozbalovací nabídky vybereme menu Písmo, ve kterém nastavíte formát písma a menu Odstavec, ve 

kterém nastavíte mezery před a za odstavcem, zarovnání na střed a určíme úroveň osnovy (a tím i 

obsahu) na Úroveň 2. Dále vybereme v  rozbalovací nabídce Formát menu Ohraničení a nastavíte 

ohraničení textu podle zadání. 

vytvoření stylu Kapitola2:  

 Domů – Styly – klepněte na ikonu Nový styl …V otevřeném okně nového stylu zapíšeme jeho název, 

typ stylu – Odstavec, Styl založený na – Normální. Zároveň v tomto okně klepněte na Formát a 

z rozbalovací nabídky vybereme menu Písmo, ve kterém nastavíte formát písma a menu Odstavec, ve 

kterém nastavíte mezery před a za odstavcem, zarovnání vlevo a určíme úroveň osnovy (a tím i 

obsahu) na Úroveň 3.  

vytvoření stylu Číslování:  

 Domů – Styly – klepněte na ikonu Nový styl …V otevřeném okně nového stylu zapíšeme jeho název, 

typ stylu – Odstavec, Styl založený na – Normální. Zároveň v tomto okně klepněte na Formát a 

z rozbalovací nabídky vybereme menu Písmo, ve kterém nastavíte formát písma a menu Odstavec, ve 

kterém nastavíte zarovnání vlevo, řádkování na 1,5 a určíme úroveň osnovy (a tím i obsahu) na 

Úroveň 4. Dále vybereme v  rozbalovací nabídce Formát menu Číslování a nastavíte odrážky v textu 

podle zadání. 

8) naformátování textu pomocí stylů:  

 viz vysvětlující text v části Formátování textu pomocí stylů. 

9) odstranění symbolů &1 - &4:  

 Domů – Nahradit – klepněte do pole Najít, kde vložíte znak & (nejrychleji pomocí kombinace kláves 

pravý ALT + C). Následně klepněte na pole Více a nově rozbalené části okna na pole Speciální, kde 

vybereme funkci Libovolná číslice. Znak pro libovolnou číslici se zobrazí za znakem & v poli najít. Do 

pole Nahradit nebudeme zadávat nic a klepněte na Nahradit nebo Nahradit vše. 

10) nahrazení slova  „informace“  

 (pouze to a žádné jiné) slovem „údaje“, řez písma tučná kurzíva: potvrdíme přístupovou cestu Domů – 

Nahradit (nebo CTRL + H). Do dialogového pole Najít napíšeme slovo „informace“, klepněte do 

dialogového pole Nahradit, zmáčkneme kombinaci kláves CTRL + I, CTRL + B (stejná funkce se nachází 

v části nabídky Formát, pokud klepněte na tlačítko Více) a do tohoto pole napíšeme slovo „údaje“. 

Nezapomeneme rozbalit nabídku Více a v části Možnosti hledání zaškrtnout zaškrtávací tlačítko Pouze 

celá slova a Rozlišovat malá a velká písmena. 

11) nahrazení slova „fondu“  

 (pozor! nikoliv „Fondu“) slovem „zdroje“, řez písma podtržená kurzíva: potvrdíme přístupovou cestu 

Domů – Nahradit (nebo CTRL + H). Do dialogového pole Najít napíšeme slovo „fondu“, klepněte do 

dialogového pole Nahradit, zmáčkneme kombinaci kláves CTRL + I, CTRL + U (stejná funkce se 

nachází v části nabídky Formát, pokud klepněte na tlačítko Více) a do tohoto pole napíšeme slovo 

„zdroje“. Nezapomeneme rozbalit nabídku Více a v části Možnosti hledání zaškrtnout zaškrtávací tlačítko 

Pouze celá slova a Rozlišovat malá a velká písmena. 

 

Příklad 3: 

1)  Otevřete soubor Cvičení2. 

2)  Soubor přejmenujte na Cvičení3. 

3)  Přepněte se do zobrazení Osnova. 

4)  Nastavte zobrazení tak, aby bylo vidět zobrazení úrovně osnovy 1, následně zobrazení úrovně 2, 3 a 4. 
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5)  Přesuňte text – příjmy z vlastního majetku a příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti (text se nachází na 

konci dokumentu za nadpisem „Příjmy rozpočtu kraje tvoří“)  za text – příjmy z Národního zdroje (text se nachází 

v rámci části „Příjmy rozpočtu kraje tvoří“) 

6)  Sbalte a rozbalte obsah libovolné kapitoly. 

7)  Přesuňte kapitolu „Příjmy rozpočtu kraje tvoří“ za kapitolu „Výdaje rozpočtu kraje tvoří“. 

8)  Přepněte se do zobrazení Rozložení při tisku. 

 

 

 Řešení: 

3) nastavení zobrazení Osnova:  

 Zobrazit – Osnova 

4) zobrazení 4 nastavených úrovní osnovy:  

 v rozbalovací nabídce Zobrazit úroveň na panelu nástrojů Osnova vybereme Zobrazit úroveň 1, 2, 3, 4 

5) k přesunu textu slouží tlačítko  

  klepněte na něj levým tlačítkem myši, držíme tlačítko myši a pohybujeme myší po dokumentu až do 

místa, kam text chceme přesunout. V tomto místě myš pustíme. 

6) k rozbalení a sbalení příslušné kapitoly:  

 slouží tlačítka a   na panelu nástrojů Osnova.  

7) k přesunutí kapitoly:  

 klepněte na tlačítko levým tlačítkem myši, které nepustíme a přetáhneme text požadované části 

dokumentu 

 

Příklad 4: 

1)  Otevřete si již upravený soubor Cvičení3. 

2)  Soubor přejmenujte na Cvičení4. 

3)  Na konec dokumentu na novou stranu vložte obsah libovolného formátu, v němž budou čísla stránek zarovnána 

doprava.  

4)  V obsahu bude zobrazena 1. – 3. úroveň (byly součástí nastavení stylů v souboru Cvičení2.doc).  

5)  Nad samotný obsah napište slovo OBSAH a naformátujte jej stejně, jako jste formátovali odstavce označené &1 

(viz zadání souboru Cvičení2.doc).  

6)  Obsah poté ještě upravte takto:Zajistěte, aby první položkou obsahu byl nadpis „Státní fondy v České republice“. 

Nadpisy, které se nachází v obsahu před tímto nadpisem, odstraňte. 

 

Řešení: 

3) vložení nové strany na konec dokumentu:  

 klepněte tlačítkem myši na konec dokumentu (nejlépe na první volný řádek bez 

textu) a zadáme přístupovou cestu Vložení – Stránky – Konec stránky. Tím vytvoříte 

novou volnou stránku na konci dokumentu. 

4) vložení obsahu dokumentu:  

 Předpokladem pro vytvoření obsahu je, že máme text v dokumentu naformátovaný pomocí stylů. 

Klepněte na místo, kam chceme obsah vložit. Následně potvrdíme přístupovou cestu Odkazy – Obsah – 

Obsah – Vložit obsah. V levé části Náhledu dialogového okna zkontrolujeme, zda se nám do náhledu 

stylů vybraných automaticky pro obsah, zobrazily námi vytvořené styly, tj. Nadpis, Kapitola1 a Kapitola2 

(styl Číslování nebude součástí našeho obsahu). Pokud naše styly nejsou v náhledu, klepněte na tlačítko 

Možnosti a tyto styly vybereme a přiřadíme jim příslušnou úroveň. Pokud jsou čísla úrovně obsahu u 

jiných stylů, pak je vymažeme. V přepínací nabídce Zobrazit úrovně by se mělo zobrazit číslo 3. Zatržítko 

Čísla stránek zarovnat doprava bude aktivní. Podle svého zvážení nastavíte typ vodícího znaku a formát 

obsahu. Pokud máme všechny funkce nastavené, potvrdíme vznik obsahu tlačítkem OK. 

5) vytvoření nadpisu obsahu:  
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 vložíte nový řádek nad nadpisem a napíšeme do něj slovo OBSAH, naformátujeme toto slovo stylem 

Nadpis. 

6) úpravě obsahu:  

 vymažete nadpisy v obsahu, které se nachází nad nadpisem „Státní fondy v České republice“. Jednotlivé 

řádky obsahu je dobré začít označovat z pravé strany myší směrem nahoru a poté vymažeme. Tím se nám 

mohli změnit čísla stránek. Proto klepněte pravým tlačítkem myši kamkoliv na obsah a vybereme funkci 

Aktualizovat obsah a necháme aktivní přepínač Pouze čísla stránek.  

1.2 Tvorba rejstříku 

1.2.1 Položky rejstříku 

Rejstřík lze vytvořit z následujících položek: 

 jednotlivá slova, věty nebo symboly,  

 témata v určitém rozsahu stránek,  

 odkazy na jinou položku, jako například doprava viz kolo.  

Označíte-li položku rejstříku, vloží aplikace Microsoft Office Word do dokumentu zvláštní pole  XE (Index 

Entry), které obsahuje označenou hlavní položku a zvolené křížové odkazy. 

 
Po označení všech položek rejstříku zvolte návrh rejstříku a sestavte jej. Aplikace Word shromáždí položky 

rejstříku, seřadí je podle abecedy, vytvoří odkazy na příslušná čísla stránek, vyhledá a odstraní duplicitní položky 

na stejné stránce a zobrazí rejstřík v dokumentu 

 

1.2.2 Označení položek rejstříku a vytvoření rejstříku 

Při vytváření rejstříku se označí položky, zvolí se návrh rejstříku a potom se rejstřík vytvoří. 

Označení položek rejstříku 

Při označování položek proveďte jednu z následujících akcí: 

 Označení slov nebo frází  

 Označení oblasti textu nacházející se na více stránkách jako položky rejstříku 

Označení slov nebo frází 

 Pokud chcete použít jako položku rejstříku stávající text, vyberte jej. Chcete-li text teprve vložit, klepněte 

na požadované místo.  

 Na kartě Použitá literatura klepněte ve skupinovém rámečku Rejstřík na položku Označit položku. 

  
 

 Hlavní položku rejstříku vytvoříte zadáním textu do pole Hlavní položka nebo úpravou textu v něm.  

 Položku je možné upravit vytvořením vnořené položky , položky třetí úrovně nebo křížového odkazu na 

jinou položku:  

Vnořenou položku vytvoříte zadáním textu do pole Vnořená položka.  

Chcete-li vytvořit položku třetí úrovně napište, zadejte za vnořenou položku dvojtečku (:) a za ni napište text 

položky třetí úrovně.  

Chcete-li vytvořit křížový odkaz na jinou položku, klepněte na přepínač Křížový odkaz ve skupině Možnosti 

a zadejte do pole text položky, na niž odkazujete.  

 Čísla stránek zobrazená v rejstříku je možné formátovat zaškrtnutím políček Tučné nebo Kurzíva ve 

skupině Formát číslování stránek.  

javascript:AppendPopup(this,'wodefField_1')
ms-help://MS.WINWORD.12.1029/WINWORD/content/HP01226499.htm#5
ms-help://MS.WINWORD.12.1029/WINWORD/content/HP01226499.htm#6
javascript:AppendPopup(this,'wodefSubentry_2')


 

KRAJSKÉ  ZAŘÍZENÍ  PRO  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

A INFORMAČNÍ CENTRUM,  NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 

ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000, icemsk@kvic.cz 

 

9 

 

 

 

 Chcete-li naformátovat text rejstříku, vyberte text v poli Hlavní položka nebo Vnořená položka, klepněte 

na něj pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Písmo. Poté vyberte požadované možnosti 

formátování. 

 Klepnutím na tlačítko Označit označíte položku rejstříku. Klepnutím na tlačítko Označit vše označíte 

všechny výskyty daného textu v dokumentu.  

 Chcete-li vybrat další položky rejstříku, vyberte požadovaný text, klepněte do dialogového okna Označit 

položku rejstříku a opakujte kroky 3 až 6.  

Označení oblasti textu nacházející se na více stránkách jako položky rejstříku: 

 Vyberte příslušnou oblast textu, na kterou bude odkazovat položka rejstříku.  

 Na kartě Vložit klepněte ve skupinovém rámečku Odkazy na položku Záložka.  

 

 
 

 Do pole Název záložky napište název a klepněte na Přidat do seznamu.  

 V dokumentu klepněte na konec textu označeného záložkou.  

 Na kartě Použitá literatura klepněte ve skupinovém rámečku Rejstřík na položku Označit 

položku.  

 Do pole Hlavní položka zapište položku rejstříku pro označený text.  

 Chcete-li formátovat čísla stránek, která se zobrazují v rejstříku, zaškrtněte políčko Tučné nebo Kurzíva 

ve skupině Formát číslování stránek.  

 Pro formátování textu rejstříku vyberte pole Hlavní položka nebo Vnořená položka, klepněte na ni 

pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Písmo. Vyberte možnosti formátování, které chcete použít. 

 Ve skupině Možnosti klepněte na přepínač Rozsah stránek.  

 Do pole Záložka zadejte název záložky, který jste zadali v kroku 3, (nebo jej vyberte) a klepněte na 

tlačítko Označit 

 

 

1.3 Hromadná korespondence 

1.3.1 Podstata hromadné korespondence 

Úkolů, při kterých využijeme funkci hromadné korespondence, je několik. Můžeme například vytvářet dopisy 

stejného obsahu s různými adresami, štítky na dveře kanceláří nebo na obaly CD, visačky se jménem atd. 

Princip hromadné korespondence spočívá v tom, že vytvoříte hlavní dokument (tj. vzorový dokument), například 

jen jeden vzorový štítek, a spuštěním funkce hromadné korespondence automaticky vytvoříte soubor obsahující 

tolik štítků, kolik řádků s údaji má zdrojová tabulka. 

Při tvorbě hromadné korespondence nám hodně pomáhá Podrobný průvodce hromadné korespondence – 

Korespondence – Spustit hromadnou korespondenci – Spustit hromadnou korespondenci – Podrobný průvodce 

hromadnou korespondencí. Ten nám velmi ulehčuje vytvářet formulářové dopisy, adresní štítky nebo obálky. 

V dalším textu předpokládáme, že umíte vytvořit formulářové dopisy pomocí hromadné korespondence, a proto 

se budeme věnovat adresním štítkům. 

 

1.3.2 Postup při tvorbě adresních štítků 

Hlavní dokument typu adresní štítky využíváme tehdy, máme-li vytvořit jakékoliv štítky, tedy nejenom 

s adresami. Dalšími příklady mohou být štítky na dveře kanceláří se jménem zaměstnance a funkcí, kterou 
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vykonává, štítky na obaly CD, jmenovky na stoly pro účastníky konference a další. Tvorba těchto štítků má tři 

následující kroky (celkem je jich 6): 

V kroku 1 nejdříve spustíme pomocníka hromadné korespondence přístupovou cestou KORESPONDENCE – 

SPUSTIT HROMADNOU KORESPONDENCI – SPUSTIT HROMADNOU KORESPONDENCI – 

PODROBNÝ PRŮVODCE HROMADNOU KORESPONDENCÍ. V dialogovém okně, které se zobrazí 

v pravé části obrazovky, vybereme typ dokumentu, tj. Štítky a klepněte v dolní části okna na text Další: Počáteční 

dokument 

V kroku 2 měníme (zpravidla) rozložení dokumentu (v tomto případě štítku), a proto klepněte na pole Možnosti 

štítku. Zobrazí se dialogové okno Možnosti štítku, kde si můžeme vybrat ze stávajících štítků nebo pomocí 

tlačítka Nový štítek si štítek naformátovat podle svých parametrů. Pokud budeme tvořit nový štítek, tak nejdříve 

do dialogového pole Název štítku vložíte název nového štítku a potom podle zadání nastavíte rozměry štítků a 

jejich rozložení na stránce, velikost okrajů a roztečí, počet štítků na listu papíru (vodorovně a svisle). Po ukončení 

editace velikosti a rozložení   štítků na stránce klepněte na tlačítko Další: Vybrat příjemce. Všimněte si, že Vám 

Word nabízí možnost vrátit se o krok zpátky a udělat tak velmi pohodlně změny v předchozím kroku. 

V kroku 3 vybereme soubor, ve kterém máme údaje, které se mají umístit do štítků tím, že klepněte na tlačítko 

Procházet a vybereme soubor s   údaji. V této etapě také údaje řadíme nebo filtrujeme. Slouží k tomu šipka pro 

rozevírací nabídku, která se nachází u každého názvu sloupce. Z rozevírací nabídky vybereme funkci Rozšířené. 

Pro řazení záznamů ve výsledném dokumentu můžeme také využít záložky Výběr záznamů a Řazení záznamů, 

které jistě znáte z hromadné korespondence 

V kroku 4 budeme editovat štítky, klepněte na funkci Další položky. Otevře se dialogové okno Vložit slučovací 

pole. Na pozici kurzoru vložíte pole, které chceme vložit na první řádek štítku, např. slučované pole Autor. Pokud 

chceme na jeden řádek vložit více polí, tak mezi nimi uděláme mezeru. Použijeme klávesu Enter, dostaneme se na 

další řádek a opět vložíte další slučovaná pole.  

Když máme všechna slučovaná pole vložená, provedeme podle zadání jejich editaci. Při jejich editaci (tj. změna 

velikosti, řezu a formátu písma, změna odstavcových mezer atd.) postupujeme obvyklým způsobem.  

Obsah budoucího adresního štítku se tvoří pouze v levém horním rohu dokumentu. V dalších částech dokumentu 

se nachází pouze slovní spojení „Další záznam“. 

Následně klepněte na tlačítko Aktualizovat všechny štítky a obsah prvního štítku se „rozkopíruje“ do dalších 

pozic na stránce. Slovní spojení „Další záznam“, které se pořád zobrazuje, není na závadu. 

Práci v tomto kroku ukončíme klepnutím na text: Další: zobrazit náhled štítků.  

V kroku 5 uvidíme stránku s již vytvořeným textem na jednotlivých adresních štítcích. Pokud nejsou štítky 

orámovány, můžeme tak učinit pomocí známé ikony pro orámování textu – přístupová cesta: Domů – Odstavec – 

ikona pro ohraničení textu  . 

V kroku 6 završíme tvorbu adresních štítků tím, že klepněte na funkci Tisk (tím vytiskneme všechny nebo 

vybrané adresní štítky na tiskárnu) nebo funkci Upravit jednotlivé štítky (tím sloučíme všechny nebo vybrané 

adresní štítky do nového dokumentu). 

Tím jsme završili tvorbu hromadné korespondence. V hlavním dokumentu, ve kterém jsme adresní štítky tvořili, 

uzavřeme okno s pomocníkem hromadné korespondence a případně tento dokument uložíme. Uložíme také 

sloučený dokument se všemi štítky. 

 

Příklad 5: 

Jste zaměstnán(a) v městské knihovně a máte za úkol vytvořit evidenční štítky do knih. Potřebné údaje máte k 

dispozici v databázi TAB1, kde jsou pole: 

 Evidenční číslo,  

 Autor,  

 Titul,  

 Rok vydání,  

 Počet stránek  

 Žánr.  
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Vytvořte štítky o velikosti 3,8 cm (výška) x 6,3 cm (šířka). Na stránku formátu A4 umístěte štítky do tří sloupců a 

čtyř řad, horní i vnější okraj 1,2 cm, svislá rozteč 5 cm, vodorovná rozteč 6,4 cm. 

 

Na každý evidenční štítek vložte údaje z databáze TAB1 do tří řádků v tomto pořadí: 

Autor – Titul (Rok vydání) 

Žánr, Počet stran: Počet stránek 

Evidenční číslo 

 

Pole na 1. řádku naformátujte takto: 

Písmo Times New Roman, velikost 9 bodů, tučné, 

mezera před odstavcem 0 bodů, mezera za odstavcem 8 bodů, zarovnání vlevo. 

Pole na 2. řádku včetně dopisovaného textu – Počet stran: - naformátujte takto: 

Písmo Arial, velikost 9 bodů., kurzíva, 

mezera před odstavcem 0 bodů, mezera za odstavcem 10 bodů, zarovnání vlevo. 

Pole na 3. řádku naformátujte takto: 

Písmo Courier New o velikosti 17 bodů., obyčejné, 

mezera před odstavcem 0 bodů, mezera za odstavcem 0 bodů,  zarovnání vlevo. 

Všechny evidenční štítky setřiďte abecedně podle autorů. 

Všechny evidenční štítky slučte do jednoho dokumentu s názvem Cvičení5-Evid.štítky.doc. 

 

Řešení 

 Vytvoření hlavního dokumentu 

vytvoříte nový soubor (dokument uložíme) a spustíme pomocníka Hromadné 

korespondence. Už v této fázi je dobré si uvědomit, kde je uložený soubor s daty, které 

budeme do jednotlivých štítků vkládat (u nás soubor TAB1) 

 vytvoření šablony pro adresní štítky  

viz krok 1 v kapitole 1.14.2 

 nastavení parametrů pro adresní štítky ¨ 

viz krok 2 v kapitole 1.14.2 

 zdrojovému souboru s daty pro adresní štítky 

viz krok 3 v kapitole 1.14.2, zároveň tady nastavíte abecední setřídění  evidenčních štítků podle autorů v záložce 

Řazení záznamů. Pro řazení záznamů vybereme položku Autor, u které nastavíte vzestupné řazení 

 editaci štítků ¨ 

viz krok 4 a krok 5 v kapitole 1.14.2 

 sloučení evidenčních štítků do nového souboru ¨ 

viz krok 6 v kapitole 1.14.2 

 

1.4 Závěrečné souvislé příklady 

 

Příklad 6 

1) Otevřete si soubor Móda. 

2) Soubor přejmenujte na Cvičení6-Móda. 

3) Upravte text  (kromě nadpisu – Vážené čtenářky, milí čtenáři -  který budete upravovat v úkolu 4) - velikostí 

písma12 bodů, typ písma Courier New, obyčejné písmo, zarovnávání  do bloku, řádkování jednoduché.  

4) Nadpis – velikost 20 bodů, typ písma: Arial Black, růžová barva, tučné písmo, kurzíva, kapitálky, rozšířené 

mezery mezi znaky 2,5 bodu, zarovnat na střed, ohraničení celého řádku tečkovanou modrou čarou šířky 3 body, 

stínování šedé 15 %. 

5) Pod nadpisem vynechejte dva volné řádky. 

6) Zkopírujte první odstavec pod druhý odstavec. 

7) Mezi první a druhým odstavcem a mezi druhým a třetím odstavcem vložte volný řádek. 
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8) V prvním odstavci nastavte - pravý okraj na 11,5 cm, levý okraj  na 4,5 cm ve všech řádcích. 

9) Vytvořte textové pole vlevo  od prvního odstavce - velikost 2 cm x  3,5 cm,  výplň žlutá, šířka čáry 2 body a do 

něj napište slovo Móda - tučně, velikost 20 bodů, zarovnat na střed, typ písma Arial, první písmeno 

M velikost 40 bodů.  

10) Toto textové pole překopírujte na pravou stranu prvního odstavce. 

11) Ve druhém odstavci vytvořte tři sloupce s velkým počátečním písmenem na dva řádky v textu. 

12) Vložte obrázek domina do druhého sloupce (druhý odstavec) -  velikost 2,1 cm x 2,5 cm a umístěte obrázek do 

textu tak, abyste využili styl obtékání Obdélník.  

13) Ve třetím odstavci změňte řádkování na dvojité. 

14) Změňte slovo „mlhy“ právě toto a žádné jiné na červenou barvu, všechna velká písmena. 

15) Do záhlaví vlevo vložte aktuální datum a vpravo aktuální čas. 

16) Záhlaví oddělte od dalšího textu přerušovanou fialovou čarou šířky 2 ¼ bodu. 

17) Do zápatí doprostřed vložte automatické číslování stránky – na první řádek a na druhý řádek – také doprostřed 

vložte text: Písemná práce. 

18) Ve třetím odstavci zvýrazněte text žlutou barvou 

19) Text - jeskyni Altamira -  podtrhněte tečkovanou modrou barvou 

20) Přejděte na druhou stranu dokumentu 

21) Napište pomocí tabulátorů následující text: 

 Obsah bude zarovnán na pravý okraj s umístěním na 5 cm, bez vodícího znaku 

 Strana bude zarovnána na střed s umístěním na 9 cm, vodící znak – tečka 

 Počet stran bude zarovnán na levý okraj s umístěním na 12 cm, vodící znak pomlčka 

                                  Obsah   .................................. Strana -------------------- Počet stran 

 Kapitola 1 ....................................... 1 ----------------------- 5 

 Kapitola 2 ....................................... 6 ----------------------- 4 

 Kapitola 3 ...................................... 10 ---------------------- 8 

 

22)  Okraje dokumentu orámujte libovolným efektem. 

 

Příklad 7 

1)  Otevřete si nový soubor ve Wordu. 

2)  Soubor přejmenujte na Cvičení7-Karnola. 

3)  Napište tuto nabídku firmy Karnola: pokud nejsou zadány údaje velikosti, rozměrů, zarovnání, formátu (tučný,...)  

určete sami přibližně dle vzoru. Pokud není stanoveno jinak, pracujte s písmem Times New Roman. 

4)  Nadpis Karnola – velikost písma 48 bodů, rozšířené mezery 8 bodů, písmo - Times New Roman, ohraničení 

nadpisu přerušovanou čarou šířky 2 ¼  bodu. 

5)  Velikost kruhu  s písmenem “K„ je výška: 1,75 cm x šířka: 1,75 cm, stín černý podle vzoru, výplň světle zelená, 

písmeno velikosti 26 bodů, tučně, oba kruhy mají stejný formát. 

6)  Nadpis u odrážek dvojitě podtržený – velikost písma 14 bodů,  tučně, první úroveň odrážek uveďte tučně podle 

vzoru. Písmo v odrážkách má již velikost 12 bodů. 

7)  Obrázek - Ruka  - velikost: výška: 4,0 cm x šířka: 3,0 cm vložte vlevo od textu s odrážkami. 

8)  Další text zformátujte do dvou sloupců s iniciálou na dva řádky v textu, zarovnání ve sloupcích – do bloku. 

9)  Do záhlaví doplňte automatické číslování (doprostřed),  nadpis Karnola - vpravo, dolní ohraničení záhlaví bude 

přerušovanou čarou šířky 2 ¼ bodu. 

10)  Vytvořte dva stejné čtvrtkruhy podle vzoru – velikost: výška: 2,22 cm x šířka: 2,22 cm, výplň šedá  40%, 

orámování plnou čarou tloušťky 2 body. 

11)  Do čtvrtkruhů vložte písmeno K – velikost 34 bodů. 
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Příklad 8 

1)  Zkopírujte si soubor Quelle a Zákazníci.  

2)  Soubor Quelle si otevřete. 

3)  Vlevo od samotného textu dopisu vložte obrázek vánočního stromečku – velikost 2 cm x 2 cm. 

4)  K obrázku vložte libovolný popisek z automatických tvarů s textem QUELLE – modré písmo, všechna velká 

písmena. 

5)  Pod jméno a adresu firmy Quelle vložte následující položky ze souboru Zákazníci (podle vzoru dopisu): 

 jméno a příjmení,  

 ulice, 

 PSČ  město, 

 telefon (tuto položku umístíte pod adresou zákazníka s vynecháním jednoho řádku). 

6)  Nad jméno zákazníka přidejte oslovení Pan – Paní podle toho, zda se jedná o ženu nebo o muže. Pro třídění 

využijte položku Příjmení (u žen tato položka končí na –ová). 

7)  Nad samotný text dopisu (podle vzoru) vložte oslovení Vážená paní, – Vážený pane, podle toho, zda se jedná o 

ženu nebo o muže. Pro třídění využijte položku Příjmení (u žen tato položka končí na –ová). 

8)  Do databáze zákazníků přidejte libovolného dalšího zákazníka. 

9)  Do databáze zákazníků vložte položku telefon a vyplňte ji u 4 zákazníků. 

10)  Položku telefon vložte pod adresu zákazníka (do formulářového dopisu – soubor Quelle) s vynecháním jednoho 

řádku. Položku nazvěte v dopise Telefon, aby bylo jasné, o jaké číslo jde. 

11)  U zákazníků z Nového Jičína zajistěte, aby se do formulářového dopisu (soubor Quelle) vložila na konec dopisu 

(nad větu Mnoho štěstí s novou módou Vám přeje …) věta: Při celkové hodnotě nákupu 3 000 Kč a více Vám 

bude připsáno 1 500 bodů na Vaše zákaznické konto. 

12)  Dopisy setřiďte podle abecedy – podle položky příjmení. 

13)  Celý formulářový dopis upravte tak, aby se vešel právě na jednu stránku. 

14)  Takto upravený formulářový dopis slučte do nového souboru s názvem Cvičení8-Katalog. 
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Příklad 9 

1)  Vytvořte účastníkům konference jmenovky na oděv. Potřebná data naleznete v databázi TAB2. V této databázi 

se nacházejí pole: 

 Příjmení 

 Jméno 

 Pohlaví (V tomto poli najdete písmena F nebo M. Písmeno F = žena, M = muž.) 

 Pracovní pozice 

 Zaměstnavatel 

2)  Na papír formátu A4 umístěte 2 jmenovky vodorovně a 5 jmenovek svisle. Jmenovky budou mít rozměr 5,5 cm 

na výšku a 8 cm na šířku. Od horního i vnějšího okraje budou jmenovky vzdáleny 1,2 cm. Svislou rozteč nastavte 

na 5,5 cm a vodorovnou na 9,5 cm.  

3)  Na každé jmenovce uveďte údaje v tomto pořadí: 

 1. řádek – jméno a příjmení 

 2. řádek – pracovní pozice 

 3. řádek – zaměstnavatel  

4)  Všechny údaje pak naformátujte podle následujících instrukcí: 

 1. řádek. –  Písmo Times N. R., 12 bodů., tučné. Zarovnání na střed, odstavcová mezera za 12 bodů. 

Ohraničení dole souvislou čarou o šířce 1 bod, která je vzdálena od textu 8 bodů. 

 2. řádek – Písmo Courie New, 10 bodů., tučné. Zarovnání na střed, odstavcová mezera za 24 bodů.  

 3. řádek – Písmo Arial, 12 bodů., tučné. Zarovnání na střed, odstavcová mezera za 12 bodů. 

5)  Před jméno a příjmení vložte titul Pan, pokud jde o muže, a titul Paní, pokud jde o ženu.  

6)  Výsledný soubor se jmenovkami přejmenujte na Cvičení9-Jmenovky. 

 

 

 

Příklad 10 

1)  Otevřete dokument Educati.DOC. 

2)  V celém dokumentu nastavte následující okraje: horní 2,9 cm, dolní 1,9 cm, vlevo 2,1 cm, vpravo 1,8 cm. 

3)  Odstavcům, které jsou označeny &1, &2, &3, a odstavcům neoznačeným přiřaďte následující styly a upravte 

jejich formát: 

 

 

   Mezery odst.    

Kód Styl Písmo před za Zarovnání Odrážky Řádkování 

  Nadpis 1 
Arial Black, 18 b., tučná kurzíva, 

barva modrá, všechna velká 
19 10 

vpravo, odsazení 

 zprava 1,2 cm 
  Přesně 16 b. 

 2 Nadpis 2 Arial, 14 b., tučné, barva modrá 9 3 
vlevo, předsazení 

0,5 cm 
 ne 1,5 řádku 

 &3 Nadpis 3 
Courier New, 14 b., kurzíva, 

 styl – stínování 
12 3 

vlevo, odsazení 

zleva 1,5 cm 
 ne jednoduché 

neoz. Normální Courier New, 10 b. 0 5 vlevo  ne jednoduché 

 

4)  Odrážky Nadpisu 1 naformátujte tučným písmem barvy indigová modř. Vzhledem k levému okraji ji zarovnejte 

na 0,6 cm. Text za odrážkou odsaďte na 1,4 cm. 

5)  Všechny odstavce, které náležejí k Nadpisům 2, rozdělte do dvou stejně širokých sloupců libovolné šířky. 

6)  Smažte znaky &1, &2, &3. 

7)  Do záhlaví vložte čísla stránek. Zarovnejte je vlevo. Na první stránce číslo nezobrazujte.  
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8)  Do zápatí celého dokumentu napište do jednoho řádku své jméno a příjmení a vložte pole datum. Vše 

naformátujte písmem Arial 11 b., barva indigová modř. Jméno a příjmení napište vlevo, pole datum zarovnejte 

vpravo. 

9)  Na konec dokumentu vložte na novou stránku obsah. Použijte formát klasický, vodicí znak ---- a zobrazte v něm 

3 úrovně (Kód - 3). Obsah nadepište slovem Content. Tomuto slovu přiřaďte styl Nadpis 1. Pod něj vložte 

obrázek EduWorld.JPG a zarovnejte ho vpravo pod nadpis obsahu. 

10)  Výsledný soubor přejmenujte na Cvičení10-Educati. 

 

Zadání příkladu a editovaný soubor byly částečně převzaty z nabídky příkladů NÚOV. 
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2  E x c e l  

2.1 Grafy 

Příklad 1: 

1) Otevřete soubor CVICENI. 

2) Na listě HOD seřaďte hodnoty vzestupně podle délky hodu.  

Řešení: 

 Klepněte na list HOD. 

 Klepněte pravým tlačítkem do buňky B4  a pomocí ikonky Seřadit a filtrovat  

setřiďte hodnoty délky hodu vzestupně.  

 

3) Vytvořte sloupcový graf, který znázorní délky hodu jednotlivých závodníků.  

a) Změňte název grafu na „Vyhodnocení závodu v hodu“ 

b) Název osy y zadejte „délka v m“. 

c) Limit 20 m znázorněte červenou barvou výplně. 

Řešení: 

 Označte celou tabulku (A4:B19). 

 Na kartě Vložení aktivujte sloupcový graf a zvolte skupinový (1.  Podtyp Grafu). 

 
 

 Klepněte do názvu grafu a přepište název „Vyhodnocení závodu v hodu“. 

 Na kartě Nástroje grafu vyberte Rozložení a zvolte Názvy os – Názvy hlavní svislé osy – Otočený název a 

zapíšu text „délka v m“. 

 Na kartě Nástroje grafu aktivujte Popisky dat – Za zakončením. 

 Trojitým poklepáním na sloupeček limitu 20 m označíte pouze tuto datovou řadu. 

 Pomocí pravého tlačítka se rozevře nabídka, ze které zvolíte Formát datového bodu a vyberete souvislou 

výplň červené barvy. 

 
 

4) Změňte barvu listu na zelenou. 

Řešení: 

 Pravým tlačítkem myši klepněte na označení listu, vyberte Barva karty a zvolte zelenou. 
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5) Na listě NAKLADY pomocí vhodného typu grafu analyzujte procentuální  vyjádření nákladů v jednotlivých 

měsících I. pololetí (tzn. v měsících leden-červen). 

a) Nejvyšší hodnotu oddělte (popř. jiným způsobem označte) od ostatních. 

b) Zadejte nový nadpis grafu „ Podíl nákladů v I. pololetí“. ¨ 

c) Tento list uzamkněte. 

Řešení: 

 Klepněte na list NAKLADY. 

Označte část tabulky (A1:B7). 

 Na kartě Vložení aktivujte ikonu Výsečový  graf s prostorovým efektem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbalte nabídku Rozložení grafu a zvolte Rozložení 1. 

 

 

 Trojitým poklepáním na výseč Červen označíte pouze tuto datovou řadu a pomocí levého tlačítka myši 

oddělte od ostatních.  

 Klepněte do názvu grafu a přepište název „Podíl nákladů v I. pololetí“. 

 Pravým tlačítkem myši klepněte na označení listu, vyberte Zamknout list a zvolte heslo „naklady“. 

Náklady

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen
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6) Na listě TEPLOTY vytvořte spojnicový graf, který zobrazí průběh teplot v jednotlivých dnech.  

a) Změňte název grafu „Vývoj teplot v lednu“.  

b) Popisky na ose x umístěte nahoru. 

c)  Legendu smažte.  

Řešení: 

 Klepněte na list TEPLOTY. 

 Označte část tabulky (A2:I3). 

 Na kartě Vložení aktivujte ikonu Spojnicový graf. 

 Klepněte pravým tlačítkem na osu x, aktivujte nabídku Formát osy, vyberte Popisky osy:vysoko a klepněte 

na tlačítko Zavřít. 

 Klepněte do názvu grafu a přepište název „Vývoj teplot v lednu“. 

 Označte legendu a pomocí tlačítka na klávesnici DELETE je vymažte.  
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Vývoj teplot v lednu

 
 

7) Na listě KOMB vytvořte kombinovaný graf  sloupcový  +  spojnicový. 

a) Hodnoty provize (spojnice), hodnoty tržba (sloupce). 

b) Doplňte vedlejší osu y. 

c) Nadpis grafu Porovnání provize a tržeb. 

d) Legendu umístěte nahoře. 

e) Popisky hodnot zobrazte pouze u tržeb 

Řešení: 

 Klepněte na list KOMB. 

 Označte část tabulky (A1:C5). 

 Na kartě Vložení aktivujte ikonu Sloupcový graf. 

 Pravým tlačítkem klepněte na kterýkoliv sloupec a vyberte Změnit typ grafu řady a zvolte Spojnicový a 

potvrďte tlačítko OK. 

 

Leden
20%

Únor
13%

Březen
10%Duben

17%

Květen
16%

Červen
24%

Podíl nákladů v I. Pololetí
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 Pravým tlačítkem klepněte na kterýkoliv sloupec a vyberte Formát datové řady - Možnosti řady,  zvolte 

vedlejší osa a klepněte na   tlačítko Zavřít. 

 

 
 

 Z karty Rozložení zvolte ikonku Název grafu – Nad grafem a napište „Porovnání provize a tržeb“. 

 

 Z karty Rozložení zvolte ikonku Legenda – Zobrazit legendu nahoře. 

 Pravým tlačítkem klepněte na kterýkoliv sloupec a vyberte Přidat popisky dat.  
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8) Upravte graf na listu CENY. 

a) Na ose x zobrazte prodejny  a v legendě výrobky 

b) Změňte pořadí sloupečků tak, že první zleva se  zobrazí stůl a potom židle 

c) Doplňte nadpis „Prodej v roce 2007“ 

d) Změňte měřítko osy y (minimum 500, maximum 5000, hlavní jednotka 500) 

e) Odstraňte mřížky 

f) Legendu umístěte jako překryvnou vpravo 

g) Zobrazte tabulku pod grafem 

h) Přidejte hodnoty popisků u sloupečku stůl 

Řešení: 

 Klepněte na list CENY. 

 Označte graf. 

 Z karty Návrh zvolte ikonku Přepnout řádek či sloupec. 

 

 

 

 Z karty Rozložení zvolte ikonku Názvy os – Název hlavní vodorovné osy – Název pod osou a napište 

„Prodejny“. 

 Z karty Návrh zvolte ikonku Přepnout řádek či sloupec. 

 

 Z karty Návrh zvolte ikonku Vybrat data.  

Označte řadu židle a pomocí šipky přesunout nahoru změníme pořadí řad. 

30000
28000

19500

25800

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Barta Hanžík Kovsa Miksa

Porovnání provize a tržeb

tržba provize



 

KRAJSKÉ  ZAŘÍZENÍ  PRO  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

A INFORMAČNÍ CENTRUM,  NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 

ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000, icemsk@kvic.cz 

 

21 

 

 

 

 
 

 Pravým tlačítkem klepněte na svislou osu y a vyberte Formát osy.  Zadejte pevné minimum 500, maximum 

500 a hlavní jednotku 500.  

 Z karty Rozložení zvolte ikonku Mřížka – Hlavní vodorovná mřížka – Žádná.  

 Z karty Rozložení zvolte ikonku Tabulka dat – Zobrazit tabulku dat s klíči legendy.  

 

 
 

 

2.2 Funkce, podmíněné formátování, další úpravy 

 

Příklad 2: 

1) Otevřete soubor CVICENI. 

2) Na listě s názvem  HOD:  

a) Pomocí podmíněného formátování označte všechny hody přes limit 20 m (buňka B1) zelenou výplní.  

Řešení: 

 Klepněte na list HOD. 

 Mezní hodnota je vložena do buňky B1.  

 Vyberte oblast B5:B19 

Ostrava Praha Olomouc Brno Liberec
Nový
Jičín

židle 800 1200 1400 1300 900 1100

stůl 2500 3500 2800 3000 2600 1500

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

Prodejny

Prodej v roce 2007

židle

stůl
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 Na kartě Domů aktivujte ikonu Podmíněné formátování. Otevře se dialogové okno, kde vyberte Zvýraznit 

pravidla buněk a v následujícím dialogu zvolíte možnost Větší než.  

 Otevře se dialogové okno Větší než. Zde aktivujte buňku s mezní hodnotou (B1).  

 Pokračujete výběrem barvy ve vedlejším poli okna Větší než – Zelená výplň s tmavě zeleným textem. Hody 

jsou větší než předepsaný limit 20 m a potvrďte tlačítko OK 

 

 

b) Pomocí funkce zjistěte počet závodníků do buňky B20. Do buňky A20 zapište text „Počet závodníků“.  

Řešení: 

 Pro zjištění počtu závodníků klepněte do buňky B20, aktivujte kartu Vzorce a vyberte  Automatické shrnutí 

– Počty  a potvrďte klávesou ENTER. Do buňky A20 zapište text „Počet závodníků“. 

 

 
 

c) Obraťte list na šířku stránky. 

Řešení: 

 Aktivujte kartu Rozložení stránky, rozbalte nabídku Orientace a vyberte Na šířku. 

 

d) Vycentrujte tabulku s grafem vodorovně i svisle. 

Řešení: 

 Klepněte na záložku Okraje-Vlastní okraje a zde aktivujte Vycentrovat na stránce Vodorovně i Svisle.  

 

 

 Prostřednictvím tlačítka Náhled zkontrolujete výsledek této operace. Tlačítkem  Zavřít se vrátíte zpět.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KRAJSKÉ  ZAŘÍZENÍ  PRO  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

A INFORMAČNÍ CENTRUM,  NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 

ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000, icemsk@kvic.cz 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

e) Nastavte výšku řádku v celé tabulce  na 16. 

Řešení: 

 Označte buňky A1:B20. Z karty Domů zvolte ikonku Formát – Výška řádku a zadejte číslo 16. 

 
 

f) Vložte k buňce B4 komentář Délka hodu v metrech. 

Řešení: 

 Pravým tlačítkem klepněte na buňku B4,  vyberte Vložit komentář a zapište „Délka hodu v metrech“. 

 

g) Nastavte na pozadí listu obrázek MRAMORPro 

Řešení: 

 Aktivujte kartu Rozložení stránky, vyberte Pozadí a zvolte obrázek MRAMOR. 

 

 

3) Na listě s názvem MZDA  

a) Pomocí podmíněného formátování označte všechny pracovníky, kteří mají mzdu větší než je průměrná 

červenou barvou písma.   

Řešení: 

 Vyberte oblast B2:B16 

 Na kartě Domů aktivujte ikonu Podmíněné formátování. Otevře se dialogové okno, kde vyberte 

Nejpoužívanější nebo nejméně používaná pravidla  a v následujícím dialogu zvolíte možnost Nad 

průměrem.  

 Otevře se dialogové okno Nad průměrem a vyberete Červený text  a potvrďte tlačítko OK.   
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b) Do buňky B17 zjistěte maximální mzdu. 

Řešení: 

 Do buňky A17 zapište „Maximum“ . 

 Klepněte do buňky B17, aktivujte kartu Vzorce a vyberte Maximum a potvrďte klávesou ENTER. 

 Označte buňky A17:B17 zvolte kartu Domů a zvolte nabídku 

Styl buňky - Výstup 

 

 

4) Na listě  NÁKLADY pomocí podmíněného formátování odstupňujte náklady 

v jednotlivých měsících žlutou výplní pomocí datových čar.  

Řešení: 

 Vyberte oblast B2:B13 

 Na kartě Domů aktivujte ikonu Podmíněné formátování. Otevře se 

dialogové okno, kde vyberte  Datové čáry  a zvolte oranžovou datovou čáru.  
 

 

 

5) Na listě s názvem CENY pomocí podmíněného formátování odstupňujte rozdíly mezi cenami stolů v jednotlivých 

městech pomocí barevné škály. 

Řešení: 

 Vyberte oblast B2:B7 

 Na kartě Domů aktivujte ikonu Podmíněné formátování. Otevře se dialogové okno, kde vyberte Barevné 

škály a zvolte např. žluto-červenou.  
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6) Na listě s názvem TEPLOTY  

a) Pomocí podmíněného formátování odstupňujte rozdíly mezi teplotami jednotlivých městech pomocí ikonek 

šipky. 

Řešení: 

 Vyberte oblast A2:I3 

 Na kartě Domů aktivujte ikonu Podmíněné formátování. Otevře se dialogové okno, kde vyberte Sady ikon a 

zvolte 3 barevné šipky 

  

 
b) Do záhlaví listu se podepište (doprostřed) a vložte aktuální datum (vpravo). 

Řešení: 

 Aktivujte kartu Vložení, zvolte Záhlaví a zápatí. Napište svoje Jméno a Příjmení.  

 Klepněte do pravé části záhlaví a vložte   

Aktuální datum  pomocí ikonky. 

 Poklepejte zpět do listu a záhlaví se objeví. 

 

 

 

 

c) Vypněte zobrazení mřížky. 

Řešení: 

 Aktivujte kartu Rozložení stránky a vypněte Zobrazení Mřížky. 
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7) Vložte nový list s názvem OBJEDNAVKA. 

Řešení: 

 Klepněte na ikonku Vložit list a napište nový název Objednavka. 

 
 

8) U listu TABULKA 

a) Změňte měřítko na 100 %.  

Řešení: 

 Pomocí jezdce v pravém dolním rohu změňte měřítko na 100 %. 

 
 

b) Zformátujte záhlaví tabulky podle vzoru. Orientace na 45 º proti směru hodinových ručiček. 

Řešení: 

 Označte buňky A1:D1. 

 Na kartě Domů  klepněte na ikonku Orientace vyberte Proti směru hodinových ručiček. 
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c) U buněk B2:D4 nastavte formát slovenských korun (Sk).  

Řešení: 

 Označte buňky B2:D4. 

 Na kartě Domů  klepněte na ikonku Účetnický číselný formát vyberte slovenské koruny. 

 

 
 

 

d) Zobrazte ovládací prvky formuláře na panelu nástrojů. 

Řešení: 

 

 Z nabídky Soubor  vyberte tlačítko Možnosti. Z nabídky Přizpůsobit pás karet  zatrhněte Zobrazte na pásu 

kartu Vývojář. 
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 Na kartě Vývojář můžete použít ikonku Vložit 

 
 

 

2.3 Databáze 

Příklad 3: 

1) Klepněte na list DATABAZE. 

2) Odstraňte duplicitní údaje, které jsou stejné ve všech polích. 

Řešení: 

 Z karty DATA klepněte na  ikonku Odebrat stejné,  nechejte zatržené všechny pole a potvrďte tlačítkem 

OK. 

 

 
 

3) Nalezněte  a nahraďte všechny RNDr (bez tečky) na RNDr. (s tečkou). 

Řešení: 

 Z karty DOMŮ klepněte na  ikonku Najít a vybrat a vyberte Nahradit. 
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 Do pole Najít zapište RNDr (bez tečky) a do  pole Nahradit RNDr. (s tečkou).  

 Klepněte na  tlačítko Nahradit vše, potvrďte nahrazení (tlačítko OK) a zavřete dialogové okno. 

 

 
 

 

4) Zjistěte průměrnou mzdu zaměstnanců ve střediscích A a D2.  

Řešení: 

 Aktivujte kartu DATA a vyberte tlačítko FILTR.  

 

 
 

 V záhlaví sloupce Středisko klepněte na šipku . 

 Aktivujte pouze střediska A D2.  

 Označte buňky mzdy (E2:E35) 

 Na stavovém řádku (spodní část aplikace) se objeví hodnota průměru.  

 
 

 Aktivujte kartu DATA a klepněte tlačítko Vymazat (nastavený filtr se zruší).  
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5) Kolik zaměstnanců se narodilo v dubnu. 

Řešení: 

 V záhlaví sloupce dat_naroz klepněte na šipku . 

 Zvolte Filtr podle kalendářních dat – Všechna data v období  – Duben 

 
 označte hodnoty ve sloupci dat_nar  

 na stavovém řádku se objeví počet 7 

 
 Aktivujte kartu DATA a klepněte tlačítko Vymazat (nastavený filtr se zruší).  

 

9) Zjistěte počet zaměstnanců – mužů bez titulu. 

Řešení: 

 V záhlaví sloupce Titul klepněte na šipku . 

 Zatrhněte pouze Prázdné. 

 Potvrďte tlačítkem OK. 
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 označte hodnoty např. ve sloupci Příjmení.   

 na stavovém řádku se objeví počet 17. 

 
 

 Aktivujte kartu DATA a klepněte tlačítko Vymazat (nastavený filtr se zruší).  

 

10) Nejstaršího zaměstnance z Prahy. 

Řešení: 

 V záhlaví sloupce Adresa klepněte na šipku . 

 Vyberte Filtr textu – Obsahuje… a potvrďte klávesou OK. 

 
 Aktivujte kartu DATA a vyberte Seřadit 

 Zvolte Seřadit podle dat_nar Od nejstaršího k nejnovějšímu 

 Potvrďte tlačítkem OK.  
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 První záznam obsahuje jméno a příjmení  nejstaršího zaměstnance z Prahy (Ludmila Nováková). 

 Aktivujte kartu DATA a klepněte tlačítko Vymazat (nastavený filtr se zruší).  

 

11) Součet mezd zaměstnanců středisek  A,B,E. 

Řešení: 

 U tohoto příkladu je nutné použít tzv. rozšířený filtr 

 Zkopírujte řádek záhlaví pod databázi s jedním vynechaným řádkem. 

 Pod sloupeček Středisko zapište do buněk G39:G41 písmena „A“,“B“,“E“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klepněte zpět do libovolné buňky databáze 

 Aktivujte kartu DATA a zvolte Upřesnit... 

 Klepněte do řádku Oblast kritérií a označte buňky A38:H41. 

 Potvrďte tlačítkem OK. 
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 Jsou vybrány pouze záznamy ze střediska A,B,E.  

 Označte údaje ve sloupci Mzda. 

 Na stavovém řádku se objeví součet mezd. 

 
 Aktivujte kartu DATA a klepněte tlačítko Vymazat (nastavený filtr se zruší).  

 

12) Vyberte všechny záznamy zaměstnanců, kteří mají mzdu větší než průměr. 

Řešení: 

 V záhlaví sloupce Mzda klepněte na šipku . 

 Vyberte Filtr čísel  – Nad průměrem… a potvrďte klávesou OK. 
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 Výsledné záznamy 

 
 

 Aktivujte kartu DATA a klepněte tlačítko Vymazat (nastavený filtr se zruší).  

 

13)  Kolik zaměstnanců má mzdu od 10000 Kč do 15000 Kč.  

Řešení: 

 V záhlaví sloupce Mzda klepněte na šipku . 

 Vyberte Filtr čísel  – Mezi…  

 Zapište hodnoty větší nebo rovno 10000 a menší nebo rovno 15000  

 Potvrďte klávesou OK. 
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 Označte údaje ve sloupci Příjmení. 

 Na stavovém řádku se objeví počet zaměstnanců. 

 
 

 Aktivujte kartu DATA a klepněte tlačítko Vymazat (nastavený filtr se zruší).  

 

14) Seřaďte databázi zaměstnanců podle příjmení (vzestupně) a druhým klíčem bylo jméno (vzestupně). 

Řešení: 

 Aktivujte kartu DATA-Seřadit… 

 Zadejte Seřadit podle příjmení, Pořadí A až Z 

 Klepněte na tlačítko Přidat úroveň 

 Zadejte Seřadit podle jméno, Pořadí A až Z 

 Potvrďte tlačítko Ok. 

 
 

15) Vytvořte kontingenční tabulku, ze které bude možno vyčíst průměr mezd u jednotlivých středisek a za jednotlivé 

pohlaví.  

Řešení: 

 Aktivujte kartu Vložení-Kontingenční tabulka, potvrďte OK. 

 Na levé straně v seznamu polí zatrhněte pole Pohlaví, Středisko, Mzda. 
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 Pole Pohlaví přesuňte z oblasti Popisky řádků do oblasti Popisky sloupců. 

 
 

 Klepněte na popis Součet z Mzda a zvolte Nastavení polí hodnot…  

 Vyberte funkci Průměr a potvrďte tlačítkem OK. 

 List nazvěte KT. 

 Soubor uložte. 

 

Průměr z 

Mzda 

Popisky 

sloupců   

Popisky 

řádků M Z 

Celkový 

součet 

A 12480 13080 12555 

B 10140 15420 11020 

C1 11250  11250 

D2 10480 10440 10457,14286 

E 17130  17130 

Celkový 

součet 11918,57143 12240 11982,85714 
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2.4 Formuláře 

Příklad 4: 

 Vytvořte formulář zobrazující prodejnost aut v měsíci prosinci. Formulář bude obsahovat rozbalovací nabídku 

– Pole se seznamem, ve kterém bude zobrazen typ auta Škoda, Opel, Audi, Citroen. Počet řádků v nabídce 

v poli se seznamem bude 4. Nad polem se seznamem vozidel bude text – Vozidla (viz předloha).  

 Pomocí číselníků nastavte počet prodaných vozidel v měsíci prosinci. Číselník bude v rozmezí 10 až 20 Ks, 

přírůstková změna bude 2. Ve spodní části pak umístěte tabulku podle vzoru, ve které se bude podle nastavení 

rozbalovací nabídky zobrazovat cena vozu (viz tabulka cena vozu). 

1) Ve druhém řádku se bude zobrazovat počet vozů, ve třetím řádku jejich celková cena bez DPH a ve čtvrtém řádku 

celková cena s DPH (DPH = 19%). Vše orámujte tučnější červenou čárou viz výsledek.  

 

Vzor: 

 
 

Tabulka cena vozu: 

 

Typ Cena 

Škoda 250 000 

Opel 280 000 

Audi 380 000 

Citroen 260 000 

 

Řešení: 

Z nabídky Soubor  vyberte tlačítko Možnosti. Z nabídky Přizpůsobit pás karet  zatrhněte Zobrazte na pásu 

kartu Vývojář  
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 Za nabídky Vývojář vyberte tlačítko Vložit  

 
 Vyberte  objekt Pole se seznamem, Číselník. Tyto objekty vložte na list. Pravým tlačítkem u těchto objektů 

vyvolejte nabídku Formát ovládacího prvku, na kartě ovládací prvek nastavte parametry podle zadání. 

 U pole se seznamem v řádku vstupní oblast vložte odkaz na buňky s názvy vozidel Škoda, Opel, Audi, 

Citroen. Počet řádků v nabídce v poli se seznamem nastavte na čtyři. Propojení bude s libovolnou buňkou, 

která bude výchozí buňkou pro vytváření funkce Když v řádku Cena vozu u tabulky, kterou budete vytvářet 

na závěr. 

 U číselníku nastavte nejnižší hodnotu na 10 a nejvyšší hodnotu na 20. Přírůstkovou změnu na 2. Propojení 

s buňkou zajistěte pro řádek Počet vozů v tabulce, kterou si vytvoříte ve spodní části.  

 

 Ve spodní části vytvořte tabulku: 
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 Do polí Cena vozů a Počet vozů vložte hodnoty pomocí funkce Když. Do pole Celková cena bez  DPH vložte 

vzorec pro součin řádků Cena vozů a Počet vozů. Do pole Celková cena s DPH bude cena v řádku Celková 

cena bez DPH navýšena o 19 %. 

 

 Příklad zadání funkcí a vzorců v tabulce. Tyto odkazy se mohou lišit podle vámi zvolených buněk v řádku – 

Propojení s buňkou u jednotlivých objektů. 

 

  
(pozn. V tomto případě bylo Pole se seznamem propojeno s buňkou I4, tabulka hodnot byla umístěna v buňkách 

C17:D20.) 

 

 

 

Výsledek: 

 
 

2.5 Další funkce 

 

Příklad 5: 

1) Vytvořte tabulku házení kostkou. Hodnota A,B,C reprezentuje hod každé kostky. 

2) Zajistěte, aby se v poli G2  zobrazilo procento úspěšnosti podle této tabulky: 

 

Všechna čísla jsou 0% 
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rozdílné  

Alespoň dvě čísla stejné 50% 

Všechna tři čísla stejné 100% 

 

 

Vzor tabulky:  

         

Kostky Procento úspěšnosti 

Hodnota A Hodnota B Hodnota C 
 

   

 

Řešení: 

Zajistěte, aby se po zmáčknutí klávesy F9  náhodně generovala čísla tří kostek v buňkách.  

 Generování hodnot A,B,C zadám pomocí funkce Náhodné číslo, které zaokrouhlíte na celá čísla 

=ZAOKROUHLIT ((NÁHČÍSLO()*(6-1)+1);0) 

 Výsledné hodnoty jednotlivých kostek vložím do libovolných buněk. 

 Sečtu tyto buňky v libovolné společné výsledné buňce, kterou vyhodnotím za pomocí funkce Když (v tomto 

případě se jedná o buňku N3)  

=KDYŽ(N4=3;"100%";KDYŽ(N4=5;"50%";"0%")) 

 

Příklad 6: 

Otevřete soubor FUNKCE.  

1) Pomocí automatického doplňování čísel a písmen, doplňte čísla u všech položek v tabulce. Čísla jdou od 1 do 80.  

2) Pomocí funkce SVYHLEDAT doplňte cenu za jednotlivé typy počítačů z listu Ceník. 

3) Pomocí funkce SVYHLEDAT doplňte dodavatele   u  jednotlivých  typů  počítače z listu Ceník. 

4) Pomocí  funkce zaokrouhlit nahoru  dopočítejte DPH  s pomocí absolutního odkazu, čísla budou zaokrouhlena a 

zobrazena jedno desetinné místo.  

5) Pomocí  funkce zaokrouhlit dolů  dopočítejte cenu s DPH ,  čísla budou zaokrouhlena a zobrazena celá čísla. 

6) Pomocí  vzorce , absolutního odkazu dopočítejte Cenu s DPH v Euro.  Zobrazte ve formátu €. 

7) Pomocí funkce SUMIF dopočítejte součet prodaných ks za jednotlivé typy počítačů (buňky L5:L8) 

8) Určete pořadí jednotlivých typů prodaných počítačů pomocí funkce RANK. (buňky M5:M8) 

9) Zjistěte pomocí funkce COUNTIF počet prodejů (záznamů) u jednotlivých prodejců.  

 

Řešení: 

1) Pomocí automatického doplňování čísel a písmen, doplňte čísla u všech položek v tabulce. Čísla jdou od 1 do 80. 

Do buňky A5 napište 1 a do buňky A6 napište 2 a pomocí „magického křížku“ rozkopírujete. 

 

2) Pomocí funkce SVYHLEDAT doplňte cenu za jednotlivé typy počítačů z listu Ceník. 

 
 

3) Pomocí funkce SVYHLEDAT doplňte cenu za jednotlivé typy počítačů z listu Ceník. 
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4) Pomocí  funkce zaokrouhlit nahoru  dopočítejte DPH  s pomocí absolutního odkazu, čísla budou zaokrouhlena a 

zobrazena jedno desetinné místo.  

 
 

5) Pomocí  funkce zaokrouhlit dolů  dopočítejte cenu s DPH ,  čísla budou zaokrouhlena a zobrazena celá čísla. 

 
 

6) Pomocí  vzorce , absolutního odkazu dopočítejte Cenu s DPH v Euro.  Zobrazte ve formátu €. 

=F5/$B$2 

 
 

 

7) Pomocí funkce SUMIF dopočítejte součet prodaných ks za jednotlivé typy počítačů 
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8) Určete pořadí jednotlivých typů prodaných počítačů pomocí funkce RANK. (buňky M5:M8) 

 
 

 

9) Zjistěte pomocí funkce COUNTIF počet prodejů (záznamů) u jednotlivých prodejců.  

 
 

Část výsledné tabulky: 
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3  P o w e r p o i n t   
1. Na prvním snímku bude nadpis Firma Karas, jako podnadpis text Obchod s elektronikou.  

2. Jako výplň textového  pole FIRMA KARAS zvolte přechod modro-bílo-modrý.  

 
3. Proveďte animaci textového pole FIRMA KARAS (nastavte libovolný efekt, animujte text po slovech).  

4. Na druhý snímek využijte Rozložení snímku Nadpis a text. Napište nadpis „Naše produkty“ a do dalšího 

textového pole tento přehled (na druhou úroveň využijte obrázkové odrážky).  

 TV  

 LED 

 LCD 

 PLAZMA 

 Kamery 

 DVD  

Vpravo vložte obrázek TV (přesné velikosti 7 x 9 cm). 
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5. Na třetím snímku bude vytvořena tato tabulka.  

R
o

k
 

Ukazatel 

Obrat Zisk 

2009 1540 460 

2010 1250 300 

 

 

6. Čtvrtý snímek bude mít nadpis Graf obratu a zisku.  Vytvořte sloupcový graf. K jednotlivým kategoriím 

přidejte popisky a odstraňte mřížky. Nastavte libovolný efekt animace s postupnou animací jednotlivých 

kategorií grafu.  

 

 
 

7. Na všechny snímky dolů umístěte název firmy a číslo stránky tak, abyste je nevpisovali na každý snímek 

zvlášť. 

8. Na každý snímek umístěte vpravo nahoře logo společnosti.  

9. Na poslední snímek vložte obsah prvních čtyř snímků podle vzoru.  
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10. Celou prezentaci načasujte a zajistěte, aby se nepřetržitě opakovala. 

11. Prezentaci uložte ve formátu rtf (Rich Text Format - na platformě nezávislý formát pro uložení textu)  pod 

jménem KARAS.RTF. Uzavřete soubor KARAS.RTF. 

12. Otevřete soubor KARAS.PPTX a prezentaci uložte ve formátu Předvádění Power Point pod jménem 

PRESENT. PPSX. 

13. Prezentaci PRESENT. PPSX  zavřete. 

14. Otevřete prezentaci SCHEMA.PPTX, zkopírujte první, druhý a třetí snímek a vložte na konec prezentace 

před obsah prezentace KARAS.PPTX. Prezentaci SCHEMA.PPTX  uložte a zavřete. 

15. Proveďte kontrolu pravopisu. 

16. Změňte měřítko zobrazení prezentace KARAS.PPTX na 60 %. 

17. Ke zvýraznění prezentace použijte šablonu ZLUTA.POT. Prezentaci uložte. 

18. Změňte rozvržení třetího snímku prezentace na „Pouze nadpis“. Přidejte text nadpisu „Roční ukazatelé“ a 

prezentaci uložte. 

19. Na sedmém snímku odstraňte textový rámeček s textem „Počet zákazníků“ a prezentaci uložte. 

20. Na šestém snímku rozšiřte organizační diagram o novou prodejnu Opava.  

21. Přidejte do struktury organizačního diagramu mezisklad k prodejně Ostrava  (tvar pomocník nebo-li asistent).  

22. Zrušte útvar Ředitelství Praha. 

23. Změňte výplň obrazce Prodejna na červenou.  

24. Přesuňte snímek s výsečový (koláčovým) grafem mezi druhý a třetí snímek.  

25. Přidejte u druhého snímku jako odrážku druhé úrovně dva výrobce DVD  (Aiwa a LG).  

26. Odstavce na druhém snímku s odrážkami zarovnejte svisle. Řádkování 1,5 před odstavcem 6 b a za 6 b. 

27. Na pátý snímek prezentace vložte poznámku pro přednášejícího „Z výroční zprávy za rok 2010“. 

28. Na sedmém snímku prezentace nastavte animaci (použijte některý z přednastavených efektů diagramu) 

postupně po úrovních. 

29. Na posledním snímku s nadpisem Čas jsou peníze  upravte obrázek tak, aby se obrázek budíku zobrazil před 

monitorem. 

30. Překlopte šipky vodorovně. 

31. Na poslední snímek přidejte tlačítko pro přechod na úvodní snímek.  

32. Skryjte 6. Snímek.  

33. K celé prezentaci přiložte píseň libovolnou píseň, tak aby zněla celou prezentaci.  
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34. Vložte na konec prezentace nový snímek a zde vložte video Divočina (Wildli-fe), které je jako ukázka 

filmového klipu součástí instalace operačního systému Windows 7, přehrávání videa nastavte na  20 s, , tvar 

videa – elipsa, modrý nádech. 

35. Vytiskněte na tiskárně jednu kopii souboru karas.pptx tak, aby se na jednu stránku vešly tři snímky do souboru 

PDF a tiskový soubor uložte pod názvem KARAS. PDF. 

36. Pošlete do Wordu soubor jako PODKLADY.DOCX. 

37. Uložte všechny změny a ukončete práci s prezentačním programem. 

 

Řešení: 

1. Na prvním snímku bude nadpis FIRMA KARAS, jako podnadpis text Obchod s elektronikou. Spusťte 

program Powerpoint, do textových polí napište „FIRMA KARAS“ a podnapis „Obchod s elektrotechnikou“.  

2. Jako výplň textového  pole FIRMA KARAS zvolte přechod modro-bílo-modrý.  

Pravým tlačítkem myši klepněte na nadpis „FIRMA KARAS“  a pomocí ikonky Výplň obrazce zvolte Přechod a 

potom Další přechody – Přechodová výplň.  

Pomocí přechodových zarážek nastavte na okraje modrou barvu a doprostřed bílou barvu.  

 

 
3. Proveďte animaci textového pole FIRMA KARAS (nastavte libovolný efekt, animujte text po slovech).  

Na záložce Animace vyberte např. efekt Přilétnutí. Klepněte na ikonku Podokno animací (vpravo se objeví 

podokno animace Přilétnutí). Zvolte rozbalovací šipku animace Přilétnutí, vyberte Možnosti efektu a 

z nabídky Animovat text – Po slovech.  
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4. Na druhý snímek využijte Rozložení snímku Nadpis a text. Napište nadpis „Naše produkty“ a do dalšího 

textového pole tento přehled (na druhou úroveň využijte obrázkové odrážky).  Vpravo vložte obrázek TV 

(přesné velikosti 7 x 9 cm). 

 

Na záložce Domů vyberte Nový snímek a z nabídky Rozložení – Nadpis a obsah.  

Zapište nadpis „Naše produkty“ a do druhého textového pole jednotlivé texty odrážek.  Označte texty „LED, 

LCD, PLAZMA“ a pomocí klávesy TAB odsaďte o jednu úroveň. Ponechte označené tyto  texty  a z karty Domů 

pomocí ikonky Odrážky zvolte Odrážky a číslování – Obrázek. 
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Na záložce Vložení  vyberte Obrázek. Po vložení obrázku, klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek a zvolte 

Velikost a Umístění, deaktivujte zatržítko Zamknout poměr stran a potom zapište Výšku 7 cm a Šířku 9 cm. 

 
 

5. Na třetím snímku bude vytvořena tato tabulka.  

Na záložce Domů vyberte Nový snímek a z nabídky Rozložení – Prázdný. 

Na záložce Vložení zvolte Tabulka – Vložit tabulku (tři sloupce a čtyři řádky).  

Označte první dvě buňky pod sebou, klepněte pravým tlačítkem myši na označené buňky a zvolte Sloučit buňky. 

Obdobnou operaci proveďte pro první a druhou buňku v prvním řádku a zapište texty „Rok“ a „Ukazatel“.  

Rok Ukazatel 

  

   

   

 

Označte text „Rok“, na záložce Domů, zvolte Směr textu – Otočit veškerý text o 270 o a zarovnejte na střed. 

Dopište ostatní texty v tabulce a zarovnejte podle vzoru  a zformátujte na písmo barvy černé.   
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Označte tabulku, pravým tlačítkem myši klepněte na tabulku a pomocí ikonky Výplň obrazce a Ohraničení 

zvolte žluté stínování záhlaví tabulky a Všechna ohraničení.  

 
 

6. Čtvrtý snímek bude mít nadpis Graf obratu a zisku.  Vytvořte sloupcový graf. K jednotlivým kategoriím 

přidejte popisky a odstraňte mřížky. Nastavte libovolný efekt animace s postupnou animací jednotlivých 

kategorií grafu.  

 

Na záložce Domů vyberte Nový snímek a z nabídky Rozložení – Nadpis a obsah.  

Zapište název nadpisu „Graf obratu a zisku“.  

Dvakrát poklepejte na ikonku Vložit graf. Vyberte sloupcový graf.  

Zapište údaje do tabulky. Potom přetáhněte pravý dolní roh do buňky C3. Okno s tabulkou zavřete.  

 

Obrat Zisk 

R
o
k

 

Ukazatel 

Obrat Zisk 

2009 1540 460 

2010 1250 300 
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2009 1540 460 

2010 1250 300 

 

 
 

 Pravým tlačítkem myši klepněte na sloupce a zvolte Přidat popisky dat.  

Levým tlačítkem myši označte mřížku a klávesou DELETE vymažte.  

 

7. Na všechny snímky dolů umístěte název firmy a číslo stránky tak, abyste je nevpisovali na každý snímek 

zvlášť. 

Ze záložky Vložení  zvolte Záhlaví a zápatí,  zatrhněte Číslo snímku a Zápatí, do  kterého zapíšete „Firma 

Karas“ a klepněte na tlačítko Použít u všech.  

 
 

8. Na každý snímek umístěte vlevo nahoře logo společnosti.  

Ze záložky Zobrazení zvolte ikonku Předloha snímků. Klepněte na největší (první snímek) vlevo.  Z karty 

Vložení – Obrázek vyberte obrázek LOGO. Po vložení obrázku a jeho úpravě klepněte na Zobrazení – 

Normální.  
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9. Na poslední snímek vložte obsah prvních čtyř snímků podle vzoru. 

Na záložce Domů vyberte Nový snímek a z nabídky Rozložení – Nadpis a obsah. 

Napište nadpis „Obsah“ a myší klepněte do druhého textového pole. Ze záložky Vložení vyberte 

Hypertextový odkaz – Místo dokumentu – Firma Karas. Potvrďte tlačítkem OK a stiskněte klávesu 

ENTER.  

 
 

Opakujte stejný postup, pouze zvolte druhý snímek Naše produkty. U třetího snímků přepište text „Snímek3“ 

na „Tabulka“.  
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10. Celou prezentaci načasujte a zajistěte, aby se nepřetržitě opakovala. 

Na záložce Domů – Přechod vyberte libovolný přechod např. Prolnutí, nastavte Přejít na snímek 3 s a 

klepněte na tlačítko Použít u všech.  

 
Na záložce Prezentace- Nastavit prezentaci zatrhněte zatržítko Opakovat až do stisknutí klávesy ESC.  

 

11. Prezentaci uložte ve formátu rtf (Rich Text Format - na platformě nezávislý formát pro uložení textu)  pod 

jménem KARAS.RTF. Uzavřete soubor KARAS.RTF. 

Soubor - Uložit jako…typ Osnova RTF, do názvu souboru zapište KARAS a klepněte na tlačítko ULOŽIT.  

 
 

12. Otevřete soubor KARAS.PPTX a prezentaci uložte ve formátu Předvádění Power Point pod jménem 

PRESENT. PPSX. 

Soubor - Uložit jako…typ Předvádění aplikace PowerPoint, do názvu souboru zapište KARAS a klepněte 

na tlačítko ULOŽIT.  
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13. Prezentaci KARAS. PPSX  zavřete. 

14. Otevřete prezentaci SCHEMA.PPTX, zkopírujte první, druhý a třetí snímek a vložte na konec prezentace 

před obsah prezentace KARAS.PPTX. Prezentaci SCHEMA.PPTX  uložte a zavřete. 

Otevřete soubor SCHEMA. Ze záložky Zobrazit – Řazení snímků.  Označte při stisknuté klávese CTRL 

všechny tři snímky a zkopírujte do schránky (CTRL+C). 

 
Otevřete soubor KARAS.PPTX, kurzorem myši klepněte mezi čtvrtý a pátý snímek a vložte obsahu schránky 

(CTRL+V). 

 

 
 

15. Proveďte kontrolu pravopisu. 

Klepněte na záložku Revize – Pravopis (úplně vlevo).  
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16. Změňte měřítko zobrazení prezentace KARAS.PPTX na 60 %. 

V pravém dolním rohu klepněte na měřítko zobrazení a  zvolte 60 %.  

 
 

17. Ke zvýraznění prezentace voda.ppt použijte šablonu ZLUTA.POT. Prezentaci uložte. 

Klepněte na záložku Návrh, zvolte rozbalovací šipku Motivů – Hledat motivy a vyberte soubor 

ZLUTA.POT. 
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18. Změňte rozvržení třetího snímku prezentace na „Pouze nadpis“. Přidejte text nadpisu „Roční ukazatelé“ a 

prezentaci uložte. 

Klepněte na záložku Domů, zvolte Rozložení a vyberte Pouze nadpis.  

 

 
 

19. Na šestém snímku odstraňte textový rámeček s textem „Počet zákazníků“ a prezentaci uložte. 

Levým tlačítkem myši klepněte na obrys textového rámečku a klávesou DELETE  tento textový rámeček smažte. 
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20. Na pátém snímku rozšiřte organizační diagram o novou prodejnu Opava.  

Klepněte levým tlačítkem myši na organizační diagram (dojde k aktivaci diagramu). Pravým tlačítkem myši 

klepněte na prodejnu Nový Jičín a z místní nabídky zvolte Přidat obrazec – Přidat obrazec za.  

 
 

21. Přidejte do struktury organizačního diagramu mezisklad k prodejně Ostrava  (tvar pomocník nebo-li asistent).  

Pravým tlačítkem myši klepněte na prodejnu Ostrava a z místní nabídky zvolte Přidat obrazec – Přidat 

asistenta.  

22. Zrušte útvar Ředitelství Praha. 

Levým tlačítkem myši klepněte na obrys obrazce Ředitelství Praha a klávesou DELETE  tento obrazce 

smažte. 

23. Změňte výplň obrazce Prodejna na červenou.  

Pravým tlačítkem myši klepněte na obrazce Prodejna, z místní nabídky zvolte ikonku Výplň obrazce a 

červenou barvu.  
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24. Přesuňte snímek s grafem – Počet zákazníků mezi druhý a třetí snímek.  

Ze záložky Zobrazit – Řazení snímků.  Označte snímek s grafem, stiskněte kombinaci kláves CTRL+X, 

umístěte kurzor mezi druhý a třetí snímek a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+V. 

 

25. Přidejte u druhého snímku jako odrážku druhé úrovně dva výrobce DVD  (Aiwa a LG).  

 

 
 

Klepněte levým tlačítkem myši za slovo Kamery, stiskněte klávesu ENTER a zapište Aiwa a LG. Označte 

tyto dvě slova a stiskněte klávesu TAB.  Pomocí ikonky odrážek zvolte obrázkovou odrážku.   

 

26. Odstavce na druhém snímku s odrážkami zarovnejte svisle. Řádkování 1,5 před odstavcem 6 b a za 6 b. 

Označte všechny texty  odrážek a ze záložky domů zvolte šipku v levém dolním roku karty Odstavec.  
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27. Na pátý snímek prezentace vložte poznámku pro přednášejícího „Z výroční zprávy za rok 2010“. 

Pod snímkem je prostor pro Poznámku. 

 
 

28. Na šestém snímku prezentace nastavte animaci (použijte některý z přednastavených efektů diagramu) 

postupně po úrovních. 

Klepněte na organizační diagram, potom na záložku Animace, zvolte např. efekt Přilétnutí. Dále klepněte na 

ikonku Možnosti efektu – Postupně po úrovních.  
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29. Na posledním snímku s nadpisem Čas jsou peníze  upravte obrázek tak, aby se obrázek budíku zobrazil před 

monitorem. 

Pravým tlačítkem myši klepněte na obrázek a z místní nabídky zvolte Přenést do popředí – Přenést do 

popředí.  

 

30. Překlopte šipky vodorovně. 

Označte šipku, zvolte Formát – Otočit – Překlopit vodorovně.  

 

31. Na poslední snímek přidejte tlačítko pro přechod na úvodní snímek.  

Ze záložky Vložení – Obrazce -  Tlačítko akce: Začátek. 

 
32. Skryjte 6. Snímek.  

Pravým tlačítkem myši klepněte na miniaturu snímku a z místní nabídky zvolte Skrýt snímek. 



 

KRAJSKÉ  ZAŘÍZENÍ  PRO  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

A INFORMAČNÍ CENTRUM,  NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 

ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000, icemsk@kvic.cz 

 

61 

 

 

 

 
 

33. K celé prezentaci přiložte píseň libovolnou píseň, tak aby zněla celou prezentaci.  

Umístěte kurzor na první snímek.  

Ze záložky Vložení vyberte Zvuk – Zvuk ze souboru a zvolte soubor s hudebním záznamem (objeví se 

ikonka reproduktoru ). 

Klepněte na ikonku reproduktoru.   

Ze záložky Přehrávání zvolte Při kliknutí – Přehrát během několika snímků. 

 
 

34. Vložte na konec prezentace nový snímek a zde vložte video Divočina (Wildli-fe), které je jako ukázka 

filmového klipu součástí instalace operačního systému Windows 7, přehrávání videa nastavte na  20 s, , tvar 

videa – elipsa, modrý nádech. 

Vložte nový snímek  (Domů – Nový snímek), klepněte na ikonku pro vložení Videa a zvolte soubor 

s videozáznamem. 
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Klepněte na objekt videa ve snímku a na záložku  Přehrávání.  Zde ve  skupině Úpravy klepněte na příkaz 

Střih videa.  

Zobrazí se  okno Střih videa, ve kterém pomocí  červeného posuvníku zkrátí film na 20 sekund.  

 
V záložce Formát zvolíte Tvar videa - Ovál a z nabídky Barva – modrou.  
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35. Vytiskněte na tiskárně jednu kopii souboru karas.pptx tak, aby se na jednu stránku vešly tři snímky do 

souboru PDF a tiskový soubor uložte pod názvem KARAS. PDF. 

Z nabídky Soubor – Tisk, zvolte tiskárnu PDF, rozbalte Snímky na celou stránku, vyberte Tři snímky a po 

té klepněte na ikonku Tisk.  

 
 

36. Pošlete do Wordu soubor jako PODKLADY.DOCX. 

Z nabídky Soubor – Uložit a Odeslat – Vytvořit podklady – Vytvořit podklady…. 

 

37. Uložte všechny změny a ukončete práci s prezentačním programem. 
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4  Z a d á n í  p ř í k l a d ů  s o u t ě ž e  z  r o k u  2 0 1 3  

4.1 Příklad Word 

1. Zkopírujte si soubor Word  na plochu svého PC.  

2. Otevřete soubor zdrojword. 

3. V celém dokumentu vypněte dělení slov (1). 

4. Řádek se slovem Budapešť na první straně ohraničte shora a zdola černou dvojitou čarou, zprava a zleva trojitou 

čarou červené barvy (1). 

5. Slovo Budapešť na první straně zarovnejte přesně doprostřed stránky: nastavte zarovnání: svislé - uprostřed  (1). 

6. Na druhé straně dokumentu dole vložte dole do volné buňky tabulky pomocí 

příslušného pole počet stránek dokumentu (1). 

7. Na začátek třetí strany dokumentu vygenerujte obsah dokumentu (využijte 

variantu Předdefinované automatické tabulky1) (1) 

8. Word očísloval jako první položku obsahu obsah samotný a přiřadil mu číslo 

1. Smažte číslici 1 u položky Obsah a zaktualizujte celý obsah tak, aby byly 

aktuální čísla jednotlivých kapitol. První kapitolou tedy nyní budou Obecné 

údaje (1). 

9. Za obsahem vložte konec oddílu – další stránka (1). 

10. Nastavte číslování stran v zápatí vlevo tak, aby se čísla stran zobrazovaly až 

od strany s první kapitolou „Obecné údaje“ (tedy aby se zobrazovaly až od 

strany 4)  (1). 

11. Od téže strany zobrazte v zápatí vpravo text „Maďarsko“. (1) 

12. U stylu Nadpis1 nastavte mezeru za odstavcem na 12b. (1) 

13. U stylu Nadpis 2 zrušte oranžové stínování (1). 

14. Pro styl Nadpis2 nastavte druhou úroveň číslování (1.1,, 1.2, 1.3. atd). 

Číslování bude navazovat na číslování kapitol stylu Nadpis1. Zaktualizujte 

obsah. (2) 

15. Text v kapitole Poloha převeďte na tabulku o 2 sloupcích. (1) 

Výsledek: 

zeměpisné souřadnice 47° 28′ s. š., 19° 3′ v. d. 
nadmořská výška 102 m n. m. 

stát Maďarsko 

župa Zvláštní statut hlavního města (Pest) 

administrativní dělení 23 obvodů 
 

16. U textu v kapitole Rozloha a obyvatelstvo změňte nastavení tabulátorové zarážky. Nastavte ji na 13 cm. Vodicí 

znak změňte na přerušovanou čáru (2). 
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17. Text v kapitole Přírodní podmínky rozdělte na 2 sloupce oddělené čarami. Levý sloupec bude mít šířku 9cm. (2). 

18. K obrázku v kapitole Doba římská přidejte Efekt záře (1). 

19. U druhého odstavce textu v kapitole Doba římská nastavte vlastnosti odstavce: odsazení vlevo 7cm. Předsazení 

prvního řádku o 3 cm. (2). 

 

20. Pracujte s tabulkou v kapitole Územněsprávní členění:  

 seřaďte data v tabulce podle počtu obyvatel sestupně (1) 

 nastavte výšku prvního řádku (záhlaví tabulky) na 1,5 cm. (1) 

 Text v buňkách prvního řádku zarovnejte vodorovně i svisle na střed (1) 

 

21. Pracujte s víceúrovňovým seznamem v kapitole Partnerská 

města: 

 Změňte symbol ve druhé úrovni seznamu na 

kosočtverce červené barvy (1) 

 Celý seznam vsaďte do rámečku červené barvy (1) 

 

 

 

 

22. Pomocí funkce nahrazování slov zvýrazněte v celém dokumentu všechna celá slova Budapešť zelenou barvou. (1) 

23. Pracujte s rejstříkem na konci celého dokumentu: 

 Smažte položku rejstříku Rudas (ostatní položky rejstříku ponechejte) (1) 

 Vložte do rejstříku odkazy na všechny výskyty slova Budapešť (1) 

 Aktualizujte rejstřík (1) 

 

4.2 Příklad Excel  
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) 1. Spusťte aplikaci MS Excel a otevřete sešit zadani_excel.xlsx.  Otevřený sešit 

uložte pod názvem vasepříjmeníjméno.xlsx do složky 

S:\VYSLEDKY\EXCEL.  

0 b. 

2. Dále pokračujte v úpravách souboru vasepříjmení.xlsx. Kopii listu Personal 1 b. 
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uložte na konec sešitu a přejmenujte na Záloha. Uložte. Průběžně ukládejte 

provedené změny! 

3. Vraťte se do listu Personal a změňte měřítko zobrazení na 100%. Sloupce 

A:I upravte na šířku 11. 

1 b. 

4. U buněk A9 : I9 proveďte zalomení textu a ten zarovnejte svisle a 

vodorovně na střed. 

1 b. 

5. Mezi sloupečky Hrubá mzda v € a Prémie vložte sloupečky Hrubá mzda 

v Kč a Zaokrouhleno. 

1 b. 

6. U obou sloupečků nastavte formát na 2 desetinná místa. 1 b. 

7. Vypočtěte sloupeček Hrubá mzda v Kč pomocí absolutního odkazu na 

buňku B7.  

1 b. 

8. Ve sloupečku Zaokrouhlit zaokrouhlete hodnoty ze sloupečku Hrubá mzda 

v Kč na celá čísla nahoru. 

2 b. 

9. Pomocí funkce COUNTIF v buňkách B2 : D2 (oranžová tabulka) určete 

kolik zaměstnanců má každé pracoviště. 

2 b. 

10. Doplňte sloupeček Prémie v € pomocí funkce svyhledat. Potřebná tabulka je 

na listu Prémie. 

Sloupeček naformátujte jako účetnický v € bez desetinných míst. 

2 b. 

11. Do buňky C61 vložte maximum z hrubé mzdy v Kč a naformátujte na 

účetnický 0 desetinných míst 

1 b. 

12. Do buňky C62 vložte průměr z hrubé mzdy v Kč a naformátujte na 

účetnický 0 desetinných míst 

1 b. 

13. Ve sloupci Pořadí pomocí funkce RANK zjistěte pořadí zaměstnanců podle 

Odměny v Kč vzestupně. 

2 b. 

14. Na listu Personal ukotvěte prvních 9 řádků. 

 

1 b. 
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15. 

Vložte na nový list kontingenční tabulku. Popisy řádků tvoří jednotlivá 

pracoviště, hodnoty tvoří Součet Odměna, Součet Prémie a Průměrná 

hrubá mzda vše v €. Nechte zobrazit celkové součty.  

2 b. 

16. List nazvěte Kontingenční tabulka a přesuňte ho za list Prémie. 

 

1 b. 
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17. Vložte na nový list kontingenční graf. List nazvěte Graf. Popisy řádků tvoří 

jednotlivá pracoviště, hodnoty tvoří Součet z Hrubá mzda v Kč. Levý horní 

roh grafu umístěte do levého horního rohu buňky A7. 

1 b. 

18. Typ grafu zvolte Prostorový skupinový sloupcový, bez legendy. 1 b. 

19. Nadpis grafu „Součet hrubých mezd v Kč“ bude písmem Arial tučný 18 

umístěný Nad grafem. 

1 b. 

20. Názvy os jsou popsány Arial tučně velikost 10. Svislá osa má název Kč 

vodorovná osa má název Pracoviště. 

1 b. 

21. Nad datovými řadami zobrazte popisky dat. Formát popisků je Arial tučné 

velikost 10 a číselný Měna, 0 desetinných míst. 

1 b. 

22. Nastavte graf bez čáry ohraničení a publikujte jej do složky pod názvem 

Graf_příjmení.pdf, pouze část s grafem. 

1 b. 

D
a
ta

 (
4

 b
o

d
y
) 

23. Přejděte na list Personal a u buněk sloupce Hrubá mzda v € nastavte 

podmíněné formátování „Světle červená výplň“, u hodnot větších než  

10000 €. 

2 b. 

24. V tabulce zobrazte pouze zaměstnance, kteří se narodili v letech 1973 až 

1983. 

2 b. 

25. Sešit uložte a zavřete. Překontrolujte si, zda máte ve složce oba soubory. 

 

0 b. 

 CELKEM 30 b. 

 

4.3 Příklad PowerPoint 

1. Otevřete prázdný soubor prezentace a uložte pod názvem PRIJMENIJMENO.  

2. Na prvním snímku bude nadpis ELEKTRO SEN  (libovolnou animaci po písmenech), 

pozadí žluto-modré barvy. (2b) 

3.  Do dalších textových polí vytvořte tento přehled (u druhé  využijte obrázkové 

odrážky) (2b) 

4. Vytvořte půlkruh modré barvy, zkopírujte a překlopte svisle, vyplňte žlutou barvou a 

oba objekty seskupte. Zkopírujte ještě dvakrát podle vzoru. (2b)  
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5. Na druhý snímek vytvořte tabulku (pozor na sloučení buněk a zarovnání) a graf (u 

grafu přidejte animaci po jednotlivých kategoriích). Graf bude mít na ose x produkty  a 

v legendě měsíce. (4b) 

 

6. Ze souboru DIAGRAM zkopírujte oba snímky na konec Vaší prezentace. (1b) 

7. Na třetím snímku přidejte obrazec GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ (jako nadřízený 

k objektu PRODEJNA), smažte obrazec OSTRAVA a přidejte SKLADY (podřízený 

k objektu GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ.  Změňte rozložení snímku Pouze nadpis a 

doplňte Organizační diagram. (2b) 
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8. Na čtvrtém snímku zkopírujte šipku a překlopte vodorovně. Seskupte všechny objekty 

(čtyři objekty). (2b) 

9. Na všechny snímky dolů umístěte jméno a příjmení  a číslo snímku tak, abyste je 

nevpisovali na každý snímek zvlášť. (2b) 

10.  Na každý snímek umístěte vpravo nahoře obrázek LOGO,  velikost 1 x1 cm a vlevo 

dole tlačítko pro přechod na úvodní snímek. (3b)  

11.  Na poslední snímek vložte obsah prvních čtyř snímků. (2b) 

12.  Ke zvýraznění prezentace použijte šablonu ZLUTA.POT. (1b) 

13.  Celou prezentaci načasujte a zajistěte, aby se nepřetržitě opakovala (3 s na snímek). 

(1b ) 

14.  Na druhý snímek prezentace vložte poznámku pro přednášejícího „údaje za leden 

2012“. (1b) 

15.  Na pátý snímek vložíte video TABLET, které zkrátíte na 10 sekund a zvolíte tvar (3b) 

16.  Uložte znovu prezentaci.  

17.  Pošlete do Wordu soubor jako PRIJMENIPODKLADY.DOCX. (1b) 

18.  Uložte všechny změny a ukončete práci s prezentačním programem. 
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5  Ř e š e n é  p ř í k l a d y  v  L i b r e o f f i c e  

5.1 Příklad textový editor 

 

1. Zkopírujte si soubor Word na plochu svého PC.  

2. Otevřete soubor zdrojword. 

3. V celém dokumentu vypněte dělení slov (1). 

 Zobrazte si Styly (F11), klepněte na použitý Výchozí styl pravým tlačítkem myši a vyberte 

Upravit, klepněte na záložku Tok textu a přesvědčte se, že u Dělení slov máte odškrtnuto 

Automaticky. 

4. Řádek se slovem Budapešť na první straně ohraničte shora a zdola černou dvojitou čarou, zprava a zleva trojitou 

čarou červené barvy (1). 

 Klikněte pravým tlačítkem na řádek se slovem Budapešť a vyberte z kontextové nabídky volbu 

Odstavec..., klikněte na záložku  Ohraničení a zvolte ohraničení daných parametrů. (Nepodaří se 

umístit různá ohraničení na levou a pravou stranu a nahoru a dolů, vyberte dvojité ohraničení 

okolo celého odstavce). 

5. Slovo Budapešť na první straně zarovnejte přesně doprostřed stránky: nastavte zarovnání: svislé – uprostřed. (1). 

 V LibreOffice zarovnáváme pomocí rámců. Použijte tedy Vložit 

→ Rámec v záložce Typ, pak v sekci Umístění, vybereme 

vodorovně i svisla Na střed vzhledem k Celá stránka. 

Formátovaný text Budapešť je tam třeba nakopírovat/upravit. 

6. Na druhé straně dokumentu dole vložte dole do volné buňky tabulky pomocí 

příslušného pole počet stránek dokumentu (1). 

 Klikněte do dané buňky a vyberte Vložit → Pole → Počet 

stránek. 

7. Na začátek třetí strany dokumentu vygenerujte obsah dokumentu (využijte 

variantu Předdefinované automatické tabulky1) (1) 

 Klikněte na dané místo v textu a vybereme Vložit → Rejstříky a tabulky → Rejstříky a tabulky … 

předvolená možnost nám vyhovuje, proto jen zmáčkneme OK. Pozn: Nevhodně zadáno – po 

otevření zdrojového dokumentu v LO musím umísťovat obsah na druhou stranu (na třetí by bylo 

uprostřed textu). Varianta, která se má vybrat v LO logicky neexistuje. 

 

8. Word očísloval jako první položku obsahu obsah samotný a přiřadil mu číslo 1. 

Smažte číslici 1 u položky Obsah a zaktualizujte celý obsah tak, aby byly aktuální 

čísla jednotlivých kapitol. První kapitolou tedy nyní budou Obecné údaje (1). 

 LibreOffice to chápe, takže rovnou obsah nečísloval, takže ihned je 

to dle požadavku zadání. 

9. Za obsahem vložte konec oddílu – další stránka (1). 

 Klikněte do dané buňky a vyberte Vložit → Ruční zalomení ... → 

Zalomení stránky. 
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10. Nastavte číslování stran v zápatí vlevo tak, aby se čísla stran zobrazovaly až od strany s první kapitolou „Obecné 

údaje“ (tedy aby se zobrazovaly až od strany 4)  (1). 

 Klikněte do spodní části čtvrté stránky (objeví se vyznačené zápatí), klikněte kurzorem do zápatí, 

nechte zarovnání vlevo a zvolte Vložit → Pole → Číslo stránky. Nyní zajistíme číslování až od 

čtvrté stránky, klikněte na Formát → Titulní stránka .. a v dialogu Počet titulních stránek 

zvolte 3. (Pokud by se vám zápatí nezobrazovalo, použijte volbu Vložit → Zápatí) 

 

11. Od téže strany zobrazte v zápatí vpravo text „Maďarsko“. (1) 

 Klikněte do zápatí, pro zarovnáni vpravo zmáčkněte 2x klávesu TAB a napište Maďarsko. 

12. U stylu Nadpis1 nastavte mezeru za odstavcem na 12b. (1) 

 Zobrazte si Styly (F11), klepněte na styl Nadpis 1 pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit, 

klepněte na záložku Odsazení a rozestupy a nastavte. V LibreOffice udáváme mezeru 

v centimetrech. 

13. U stylu Nadpis 2 zrušte oranžové stínování (1). 

 Zobrazte si Styly (F11), klepněte na styl Nadpis 2 pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit, 

klepněte na záložku Pozadí a nastavte Bez výplně. 

14. Pro styl Nadpis2 nastavte druhou úroveň číslování (1.1,, 1.2, 1.3. atd). Číslování bude navazovat na číslování 

kapitol stylu Nadpis1. Zaktualizujte obsah. (2) 

 Klikněte na Nástroje → Číslování osnovy, v úrovni 1 vyberte Styl odstavce  Nadpis 1 a Číslo 

1, 2, 3, …, pro úroveň 2 udělejte totéž je n pro Stylů odstavce  vyberte Nadpis 2. Klikněte 

pravým tlačítkem na obsah a vyerte Aktualizovat rejstřík/tabulku. 

15. Text v kapitole Poloha převeďte na tabulku o 2 sloupcích. (1) 

Výsledek: 

zeměpisné souřadnice 47° 28′ s. š., 19° 3′ v. d. 
nadmořská výška 102 m n. m. 

stát Maďarsko 

župa Zvláštní statut hlavního města (Pest) 

administrativní dělení 23 obvodů 

 

 Označte text v kapitole a zvolte Tabulka → Převést → Text->Tabulka..  ve volbě Oddělit text 

nezapomeňte zvolit Středníky. 

16. U textu v kapitole Rozloha a obyvatelstvo změňte nastavení tabulátorové zarážky. Nastavte ji na 13 cm. Vodicí 

znak změňte na přerušovanou čáru (2). 

 Označte text dané kapitoly, zvolte Formát → Odstavec, přejděte na záložku Tabulátory, zvolte 

Umístění pravého tabulátoru na 13 a Vyplnit znakem zvolte Přerušovanou čáru. 

 

17. Text v kapitole Přírodní podmínky rozdělte na 2 sloupce oddělené čarami. Levý sloupec bude mít šířku 9 cm. (2). 

 Označte text kapitoly a vyberte Formát → Sloupce, zvolte dva sloupce, zrušte zatržení u volby 

Automatická šířka a ručně upravte šířku prvního sloupce na 9. 
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18. K obrázku v kapitole Doba římská přidejte Efekt stínu (1). 

 Dvakrát poklepejte na obrázek, zvolte záložku Ohraničení.  

19. U druhého odstavce textu v kapitole Doba římská nastavte vlastnosti odstavce: odsazení vlevo 7cm. Předsazení 

prvního řádku o 3 cm. (2). 

 Označte daný odstavec, zvolte Formát → Odstavec, na záložce Odsazení a rozestupy nastavte 

Odsazení Zleva: na 7 cm a První řádek: na -3 cm. 

20. Pracujte s tabulkou v kapitole Územněsprávní členění:  

a) seřaďte data v tabulce podle počtu obyvatel sestupně (1) 

b) nastavte výšku prvního řádku (záhlaví tabulky) na 1,5 cm. (1) 

c) text v buňkách prvního řádku zarovnejte vodorovně i svisle na střed (1) 

 

 Označte tabulku, zvolte Tabulka → Seřadit..., zvolte podle Sloupec 3; Druh klíče Číselný; Pořadí 

Sestupně. 

 Klikněte pravým tlačítkem na uvedený řádek a z kontextové nabídky zvolte Řádek → Výšky …  

nastavte na 1,5. 

 Označte řádek, klikněte pravým tlačítkem na uvedený řádek a zvolte Buňka → Uprostřed; 

zmáčkněte Ctrl + E. 

 

21. Pracujte s víceúrovňovým seznamem v kapitole Partnerská 

města: 

a) Změňte symbol ve druhé úrovni seznamu na 

kosočtverce červené barvy. (1) 

b) Celý seznam vsaďte do rámečku červené 

barvy. (1) 

 

 Klikněte pravým tlačítkem myši na 

libovolnou položku druhé úrovně, z 

kontextového menu vyberte Odrážky a 

číslování .. na záložce Obrázek zvolte požadovaný symbol. 

 Na panelu nástrojů kresba vyberte obdélník, který zakreslíte nad uvedenou položku, na 

obdélník klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Oblast na záložce Výplň zvolte žádná, 

znovu klikněte pravým tlačítkem myši na obdélník, vyberte Čára .. a zde v záložce Čára 

zvolte požadované vlastnosti. 

 

22. Pomocí funkce nahrazování slov zvýrazněte v celém dokumentu všechna celá slova Budapešť zelenou barvou. (1) 

 Přesuňte se na začátek dokumentu. Zvolte Úpravy → Najít a nahradit do obou polí napište 

Budapešť, zkontrolujte, že máte zatrženo Pouze celá slova rozbalte Ostatní možnosti, klikněte 
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na Formát vyberte Efekty pro písmo → Barva písma a zvolte zelenou. 

 

23. Pracujte s rejstříkem na konci celého dokumentu: 

a) Smažte položku rejstříku Rudas (ostatní položky rejstříku ponechejte)  (1) 

b) Vložte do rejstříku odkazy na všechny výskyty slova Budapešť.  (1) 

c) Aktualizujte rejstřík.  (1) 

 ---- 

 Označte jeden výskyt slova budapešť a zvolte Vložit → Rejstříky a tabulky → Položka, 

zaškrtněte Použít pro všechny opodobné texty, Rozlišovat velikost, Pouze celá slova. 

 Klikněte pravým tlačítkem na rejstřík a zvolte Aktualizovat rejstřík/tabulku. Pro dosažení 

kompaktnějšího vzhledu klepněte na rejstřík pravým tlačítkem myši a zvolte Upravit 

rejstřík/tabulku, na záložce Rejstřík/tabulka zvolte Sloučit stejné položky, na záložce Položky 

zvolte Klíče oddělené čárkami. 

24. Práci uložte. 

 

5.2 Příklad tabulkový editor 

1. Spusťte aplikaci MS Excel a otevřete sešit zadani_excel.xlsx, Otevřený sešit uložte pod názvem 

vasepříjmeníjméno.xlsx 

 Klikněte na Soubor → Uložit jako a pojmenujte svým příjmením a jménem. 

 

2. Dále pokračujte v úpravách souboru vasepříjmení.xlsx. Kopii listu Personal uložte na konec sešitu a 

přejmenujte na Záloha. Uložte. Průběžně ukládejte provedené změny! 

 Klikněte pravým tlačítkem myši na záložku „Personal“ a vyberte volbu Přesunout/Kopírovat .. 

ve vyvolaném dialogu vyberte Činnost → Kopírovat, v Umístění vyberte – přesunout na konec -  

a nezapomeňte nastavit Nový název na Záloha. 

 

3. Vraťte se do listu Personal a změňte měřítko zobrazení na 100%. Sloupce A:I upravte na šířku 11. 

 Vpravo dole se nachází posuvník zobrazení, nastavte jej na 100%. Klikněte na záhlaví sloupce 

„A“, držte levé tlačítko myši a táhněte až k záhlaví sloupce „I“ (celé sloupce se označí). Klikněte 

pravým tlačítkem myši na záhlaví libovolného označeného sloupce a z nabídky vyberte 

Šířka sloupce..  a nastavte hodnotu 2,40 cm (v LO uvádíme šířku v centimetrech). 

 

4. U buněk A9 : I9 proveďte zalomení textu a ten zarovnejte svisle a vodorovně na střed. 

 Tažením označte buňky A9:I9. Klikněte pravým tlačítkem do označeného prostoru a z 

kontextové nabídky vyberte Formát buněk … přepněte se na záložku Zarovnání ve volbě 

Zarovnání textu vyberte u obou dialogů Na střed, ve Vlastnosti zaškrtněte Automaticky zalomit 

text. 

 

5. Mezi sloupečky Hrubá mzda v € a Prémie vložte sloupečky Hrubá mzda v Kč a Zaokrouhleno. 

 Tažením (při zmáčknutém levém tlačítku myši) přes sloupce „F“ a „G“ je označte. Do 
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označeného záhlaví klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Vložit 

sloupce vlevo. Doplňte text dle zadání. 

 

6. U obou sloupečků nastavte formát na 2 desetinná místa. 

 Oba sloupečky označte, do označené prostoru klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové 

nabídky vyberte Formát buněk... v Záložce Čísla vyberte formát s dvěma desetinnými místy. 

 

7. Vypočtěte sloupeček Hrubá mzda v Kč pomocí absolutního odkazu na buňku B7. 

 Do buňky „F10“ vložte vzorec =E10*$B$7 (buňka „B7“ je absolutní odkaz, pokud nechci 

speciální symboly vypisovat, mohu B7 ve Vstupním řádku označit a zmáčknout klávesovou 

zkratku Shift+F4). Vytvořený vzorec potvrďte zmáčknutím klávesy 

Enter, nebo ikony u Vstupního řádku. Uchopením zvýrazněného pravého 

dolního rohu buňky a jeho tažením rozkopírujeme vzorec do dalších políček 

sloupce „F“. 

 

8. Ve sloupečku Zaokrouhlit zaokrouhlete hodnoty ze sloupečku Hrubá mzda v Kč na celá čísla 

nahoru. 

 Do buňky „G10“ vložíme vzorec =ROUNDUP(F10;0) (pokud jej neznáte,  najdete jej pomocí 

průvodce funkcemi, kterého vyvoláte buď v nabídce Vložit → Funkci, nebo klávesovou zkratkou 

Ctrl+F2. Nula ve vzorci značí, že zaokrouhlujeme na nula desetinných míst). Tažením jako v 

předchozím případě vzorec rozkopírujeme do zbylých buněk. 

 

9. Pomocí funkce COUNTIF v buňkách B2 : D2 (oranžová tabulka) určete kolik zaměstnanců má 

každé pracoviště. 

 Do buněk B2 | C2 | D2 postupně vložíme =COUNTIF(D10:D59;"Management")  
|=COUNTIF(D10:D59;"Back Office") | =COUNTIF(D10:D59;"Front Office"). 

Pokud jej neznáte, najdete jej pomocí průvodce funkcemi, kterého vyvoláte buď v nabídce Vložit 

→ Funkci, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F2. Text je nutno mít v uvozovkách. 

10. Doplňte sloupeček Prémie v € pomocí funkce svyhledat. Potřebná tabulka je na listu Prémie. 

Sloupeček naformátujte jako účetnický v € bez desetinných míst. 

 Do buňky „H10“ vložíme vzorec =VLOOKUP(D10;$Prémie.$A$1:$B$3;2) (pokud jej 

neznáte najdete jej pomocí průvodce funkcemi, kterého vyvoláte buď v nabídce Vložit → Funkci, 

nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F2. Absolutní odkaz nejjednodušeji uděláme tak, že text 

Prémie.A1:B3 označíme a zmáčkneme kombinaci kláves Shift+F4 . „2“ v textu značí, že 

vkládáme hodnoty z druhého sloupce) Tažením jako v předchozích případech vzorec 

rozkopírujeme do zbylých buněk.  Do označené prostoru klikněte pravým tlačítkem myši a z 

kontextové nabídky vyberte Formát buněk... v Záložce Čísla vyberte Kategorie Měna a Formát 

EUR – libovolný bez desetinného místa. 

 

11. Do buňky C61 vložte maximum z hrubé mzdy v Kč a naformátujte na účetnický 0 desetinných míst. 

 Do buňky „C61“ vložíme vzorec =MAX(F10:F59). Do označené prostoru klikněte pravým 

tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Formát buněk... v Záložce Čísla vyberte 

Kategorie Měna a Formát CZK – libovolný bez desetinného místa. Případně klikněte na ikonu a 
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poklikáním na ikonu  uberte případná desetinná místa. 

 

12. Do buňky C62 vložte průměr z hrubé mzdy v Kč a naformátujte na účetnický 0 desetinných míst. 

 Do buňky „C62“ vložíme vzorec =AVERAGE(F10:F59). Formát – viz.výše. 

 

13. Ve sloupci Pořadí pomocí funkce RANK zjistěte pořadí zaměstnanců podle Odměny v Kč 

vzestupně. 

 Do buňky „J10“ vložíme vzorec =RANK(I10;$I$10:$I$59;1) (pokud jej neznáte najdete jej 

pomocí průvodce funkcemi, kterého vyvoláte buď v nabídce Vložit → Funkci, nebo klávesovou 

zkratkou Ctrl+F2. Absolutní odkaz nejjednodušeji uděláme tak, že text I10:I59 označíme a 

zmáčkneme kombinaci kláves Shift+F4 . „1“ v textu značí, že se bude řadit vzestupně) Tažením 

jako v předchozích případech vzorec rozkopírujeme do zbylých buněk. 

 

14. Na listu Personal ukotvěte prvních 9 řádků. 

 Klikněte na záhlaví řádku „10“ a vyberte Okno → Ukotvit. 

 

15. Vložte na nový list kontingenční tabulku. Popisy řádků tvoří jednotlivá pracoviště, hodnoty tvoří 

Součet Odměna, Součet Prémie a Průměrná hrubá mzda vše v €. Nechte zobrazit celkové součty. 

 Označte buňky „A9:I59“, spusťte průvodce kontingenční tabulkou Data → Kontingenční tabulka 

→ Vytvořit … ve Výběr zdroje nechte Současný výběr. Do Pole řádku: přetáhněte Pracoviště, do 

Datová pole: přetáhněte Hrubá mzda v €,  Prémie v €, Odměna v Kč. U všech tří položek se 

nám nastavil součet, poklepejte tedy na „Sum – Hrubá mzda v €“ a v dialogovém okně u Funkce 

klikněte na Průměr. Po kliknutí na OK se vytvoří nový list s kontingenční tabulkou.  

 

16. List nazvěte Kontingenční tabulka a přesuňte ho za list Prémie. 

 Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško litu a z kontextové nabídky vyberte Přejmenovat..., 

pojmenujte Kontingenční tabulka. Klikněte na ouško listu Kontingenční tabulka a za držení 

levého tlačítka myši jej přesuňte na požadované místo. 

 

17. Vložte na nový list graf. List nazvěte Graf. Popisy řádků tvoří jednotlivá pracoviště, hodnoty tvoří 

Součet z Hrubá mzda v Kč. Levý horní roh grafu umístěte do levého horního rohu buňky A7. Typ 

grafu zvolte Prostorový skupinový sloupcový, bez legendy. 

 V průvodci zvolte Typ grafu Sloupcový a zaškrtněte 3D vzhled. V Prvky grafu zrušte zaškrtnutí u 

Zobrazit legendu. 

 

18. Nadpis grafu „Součet hrubých mezd v Kč“ bude písmem Arial tučný 18 umístěný Nad grafem. 

19. Názvy os jsou popsány Arial tučně velikost 10. Svislá osa má název Kč vodorovná osa má název 

Pracoviště. 

 V průvodci v  Prvky grafu napište požadovaný nadpis. (Případně poklepejte na již vytvořený 

graf, klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Vložit popisy).  Na 

vytvořený text poklepejte, klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte 
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Formát popisu, zvolte záložku Písmo a nastavte požadované vlastnosti. 

 

20. Nad datovými řadami zobrazte popisky dat. Formát popisků je Arial tučné velikost 10 a číselný 

Měna, 0 desetinných míst. 

 Poklepejte na sloupce grafu, klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte 

Vložit popisky dat, další klik pravým tlačítkem myši vám zpřístupní kontextovou nabídku Formát 

popisků dat … 

 

21. Nad datovými řadami zobrazte popisky dat. Formát popisků je Arial tučné velikost 10 a číselný 

Měna, 0 desetinných míst. 

 Kliknutím označte graf, jděte na Soubor → Exportovat do PDF .. v záložce Obecné u položky 

Rozsah  vyberte Výběr.  

 

22. Přejděte na list Personal a u buněk sloupce Hrubá mzda v € nastavte podmíněné formátování „Světle 

červená výplň“, u hodnot větších než  

10000 €. 

 Označte buňky „E10:E59“, jděte na Formát → Podmíněné formátování → Podmínka.. Vytvořte 

požadovanou podmínku, požadovaný styl vytvořte jako nový styl.  

 

23. V tabulce zobrazte pouze zaměstnance, kteří se narodili v letech 1973 až 1983. 

 Označte buňky „A9:J:59“, jděte na Data → Filtr → Standardní filtr, vytvořte podmínku o dvou 

řádcích, kde Operátor bude A, Název pole bude Datum narození  a Podmínka a Hodnota 

nastavena tak, aby zobrazovala jen požadované údaje. 

24. Sešit uložte a zavřete. Překontrolujte si, zda máte ve složce oba soubory. 

 

 

5.3 Příklad prezentační program 

1. Otevřete prázdný soubor prezentace a uložte  pod názvem PRIJMENIJMENO.  

2. Na prvním snímku bude nadpis ELEKTRO SEN (libovolnou animaci), pozadí žluto-modré barvy. 

(2b) 

 Napište požadovaný text. Do nadpisu klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky 

vyberte Oblast. V záložce Oblast zvolte vhodný přechod, na záložce Přechody zvolte modrou 

a žlutou barvu. V postranní liště (nemáte-li ji zvolte Zobrazit → Postranní lišta) zvolte Vlastní 

animace. Označte nadpis, ve Vlastní animace,  vyberte Přidat efekt (tlačítko +) a vyberte 

vhodný efekt. 
 

3.  Do dalších textových polí vytvořte tento přehled (u druhé využijte obrázkové odrážky). (2b) 

 Opište uvedený text, úroveň odrážek korigujeme klávesami TAB a Shift+TAB. Obrázkové 

odrážky získám označením textu a po zmáčknutí pravého tlačítka výběrem z kontextového 

menu Odrážky a číslování a v záložce Obrázek zvolením vhodného obrázku. 

 

4. Vytvořte půlkruh modré barvy, zkopírujte a překlopte svisle, vyplňte žlutou barvou a oba objekty 
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seskupte. Zkopírujte ještě dvakrát podle vzoru. (2b)  

 

 
 Ověřte si, že máte aktivní panel Kresba (pokud ne zobrazte jej Zobrazit → Nástrojové lišty → 

Kresba). Na tomto panelu zvolte Základní tvary → Oblouk a tažením myši jej zakreslete. 

Zkopírujte Ctrl+C a Ctrl+V. Na zkopírovaný klepněte pravým tlačítkem myši a z kontextové 

nabídky zvolte Překlopit → Svisle. Změňte barvu – pravé tlačítko myši → Oblast záložka 

Oblast a změňte barvu na žlutou. Označte oba objekty (například tažením myši) a pravé 

tlačítko myši → Seskupit. Ctrl+C a poté Ctrl+V a Ctrl+V a roztáhněte dle předlohy. 

 

5. Na druhý snímek vytvořte tabulku (pozor na sloučení buněk a zarovnání) a graf (u grafu přidejte 

animaci po jednotlivých kategoriích). Graf bude mít na ose x produkty  a v legendě měsíce. (4b) 

 Nový snímek např. Vložit → Snímek. Vybereme vhodné Rozvržení. Vložení tabulky Vložit → 

Tabulka 5x4. Slučování – označit → pravé tlačítko → Buňka → Sloučit. Zarovnávání pravé 

tlačítko → Zarovnání. Vkládání grafu Vložit → Graf, úprava dat v grafu – poklepat na graf → 

pravé tlačítko → Tabulka dat grafu. 

 
 

6. Ze souboru DIAGRAM (S:\ZADANI) zkopírujte oba snímky na konec Vaší prezentace. (1b) 
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 V panelu snímky (pokud není zobrazen, tak Zobrazit → Panel snímku) mohu pomocí pravého tlačítka 

myši libovolně kopírovat snímky mezi soubory 

 

7. Na třetím snímku přidejte obrazec GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ (jako nadřízený k objektu 

PRODEJNA), smažte obrazec OSTRAVA a přidejte SKLADY (podřízený k objektu GENERÁLNÍ 

ŘEDITELSTVÍ.  Změňte rozložení snímku Pouze nadpis a doplňte Organizační diagram. (2b) 

 Nelze v LibreOffice 

 

8. Na čtvrtém snímku zkopírujte šipku a překlopte vodorovně. Seskupte všechny objekty (čtyři 

objekty). (2b) 

 Pravým tlačítkem myši klepněte na šipku a zvolte Překlopit – vodorovně. 

 Označte všechny objekty levým tlačítkem myši („obtáhněte“), pravým tlačítkem myši klepněte a 

zvolte Seskupit. 

 

9. Na všechny snímky dolů umístěte jméno a příjmení  a číslo snímku tak, abyste je nevpisovali na 

každý snímek zvlášť. (2b) 

 Vložit → Záhlaví a zápatí a doplňte dle zadání 

 

10.  Na každý snímek umístěte vpravo nahoře obrázek LOGO, velikost 1 x1 cm a vlevo dole tlačítko pro 

přechod na úvodní snímek. (3b)  

 Zobrazit → Předloha → Předloha snímku a umístěte obrázky dle požadavků. Na vytvořenou šipku 

klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Interakce → Akce při klepnutí myši Přechod na první 

snímek. 
 

 

11.  Na poslední snímek vložte obsah prvních čtyř snímků. (2b) 

 Z nabídky Vložení – Hypertextový odkaz – záložka Dokument a klepněte na tlačítko  - vybrat 

snímek a klepnout na tlačítko Použít. Obdobně použijte tuto aktivitu i pro druhý a další snímek.  

 

12.  Ke zvýraznění prezentace použijte šablonu ZLUTA.POT (S:\ZADANI). (1b) 

 S šablonami pracujeme pomocí dialogu v Soubor → Šablony → Spravovat 

 

13.  Celou prezentaci načasujte a zajistěte, aby se nepřetržitě opakovala (3 s na snímek). (1b ) 

 V Postranní liště (viz. bod 2.) klikněte na Přechod mezi snímky a u volby Další snímek nastavte 

Automaticky po 3s. Pro automatické opakování nastavte Prezentace → Nastavení prezentace a zde u 

Typ dejte Automaticky  a nechte 0s. 

 

14.  Na druhý snímek prezentace vložte poznámku pro přednášejícího „údaje za leden 2012“. (1b) 

 Klikněte na druhý snímek, přepněte se na záložku Poznámky a napište uvedený text. 

 

15.  Na pátý snímek vložíte video TABLET, které zkrátíte na 10 sekund a zvolíte tvar (3b) 

 Vloženi provedeme pomocí Vložit → Film a zvuk. Tvar a zkrácení nelze v LibreOffice. 

16.  Uložte znovu prezentaci.  
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17.  Pošlete do Wordu soubor jako PRIJMENIPODKLADY.DOCX. (1b) 

18. Uložte všechny změny a ukončete práci s prezentačním programem. 

 

  



 

KRAJSKÉ  ZAŘÍZENÍ  PRO  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

A INFORMAČNÍ CENTRUM,  NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 

ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000, icemsk@kvic.cz 

 

80 

 

 

 

6  P ř í k l a d y  s o u t ě ž e  O F F I C E  2 0 1 4  
 

6.1 Textový editor 

1. Překopírujte soubory  POZVANKA, SEZNAM  na plochu do složky s názvem  VASEPRIJMENI. 

(0,5 b.) 

2. Změňte orientaci celého dokumentu na výšku a nastavte okraje:  
nahoře: 3 cm 

dole: 2,5 cm 

vlevo: 2 cm 

vpravo: 1,5 cm (1 b.) 

3. Změňte typ písma v celém dokumentu na Times New Roman.  (0,5 b.) 

4. Vložte tvrdé mezery do data 9. prosince 2014 tak, aby celé datum vždy zůstalo na jednom řádku. (1 b.) 

5. Zarovnejte na střed nadpis Program setkání a nastavte na něj tento formát: velikost písma 19, tučně, 

styl písma kapitálky, rozšířené mezery o 3 body. (1 b.) 

6. U odstavce začínajícího textem Zvu Vás tímto… nastavte mezeru před a za odstavcem na 6 bodů (LO 

o 0,2 cm). (1 b.) 

7. U stejného odstavce vytvořte iniciálu z prvního písmene na dva řádky vzdálenou od textu 0,3 cm. (1 b.) 

8. Nastavte u odstavců označených # číslování ve tvaru 1., 2., a u odstavců označených & nastavte 

odrážku ve tvaru   (LO vložte libovolnou obrázkovou odrážku).  (2 b.) 

9. Upravte odsazení seznamu odstavců označených # takto: umístění číslování 0,5 cm od okraje a 

odsazení textu také 0,5 cm. (1 b.) 

10. Upravte odsazení seznamu odstavců označených & takto: umístění odrážky 1,5 cm od okraje a 

odsazení textu 0,5 cm. (1 b.) 

11. Smažte všechny symboly # a &. (0,5 b.) 

12. Změňte řádkování očíslovaného programu schůze na 1,5.  (0,5 b.) 

13. Do záhlaví dokumentu vlevo vložte aktuální datum ve formátu 4. prosince 2014 a vpravo čísla 

stránek. (1 b.) 

14. Nastavte záhlaví tak, aby bylo shora 1,5 cm. (1 b.) 

15. Pod očíslovaným programem schůze (končící bodem Volba členů jednotlivých komisí) vynechejte 

řádek a vložte nový odstavec s textem Jménem krajského vedení AŠSK: Petr Skoumal.  (1 b.) 

16. Zajistěte u jména Petr Skoumal zvýšené umístění o 4 body (LO o 50%) a zvýrazněte pouze text 

žlutou barvou. (1 b.) 

17. Použitím tabulátoru odsaďte text Jménem krajského vedení AŠSK: Petr Skoumal na 15 cm se 

zarovnáním vpravo. (1 b.) 

18. Za text Petr Skoumal na nový řádek vložte pomocí konce stránky další (druhou) stránku, na ni napište 

slovo Poznámky. (1 b.) 

19. Pod text Poznámky vložte obrázek SPORT ze složky S:\ZDROJE.  (1 b.) 
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20. Upravte velikost obrázku na 8 cm x 8 cm, nastavte zalamování textu Obdélník (LO nastavte Obtékání 

textu – obtékání stránky). (2 b.) 

Vložte pod obrázek textové pole s textem AŠSK, nastavte zalamování textu Obdélník (LO nastavte 

Obtékání textu – obtékání stránky). (2 b.)  

21. Zrušte ohraničení u textového pole a umístěte jej tak, aby byl text mezi postavami z prvního obrázku.  

(1 b.) 

22. Proveďte seskupení obou objektů podle vzoru: 

 

 

 

 

 

 

  (1 b.) 

23. Zkopírujte formátování textu Program setkání na text Poznámky druhé straně dokumentu. (1 b.) 

24. Vystínujte červeně celý řádek s textem Poznámky.  (1 b.) 

25. Hromadná korespondence: Použijte tento dokument jako výchozí dopis pro hromadnou 

korespondenci.   

26. Použijte soubor SEZNAM, který obsahuje seznam adres, který použijete jako datový soubor pro 

hromadnou korespondenci.  

27. První tři řádky dokumentu příjmení.jméno nahraďte třemi slučovacími poli pro hromadnou 

korespondenci s totožnými názvy jednotlivých záznamů ze souboru Seznam předsedů tak, že na 

prvních třech řádcích budou místo textu: 

Antonín Polák  

Riegrova 20 

Nový Jičín 

vložena slučovací pole: 

<<Jméno>> <<Příjmení>> 

<<Ulice>> 

<<Město>>  (2 b.)  

28. Proveďte sloučení obou dokumentů do jednoho souboru určeného pro tisk hromadné korespondence.  

(1 b.) 

29. Uložte tento soubor v PDF formátu pod svým jménem na plochu do složky VAŠEPRIJMENÍ.  (1 b.) 

30. Překopírujte celou složku VAŠEPRIJMENÍ. 

 

AŠSK 
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6.2 Tabulkový procesor 

 

1. Zkopírujte soubor  ZADANI_TAB  na plochu. Přejmenujte na ploše  tento soubor na  

VASEPŘÍJMENÍ.   

2. Dále pokračujte v úpravách souboru vasepříjmení.xlsx. Kopii listu Zadani uložte na konec sešitu a 

přejmenujte na Databaze. Sešit uložte. Průběžně ukládejte provedené změny! Dále pracujte s listem 

Databaze.  

3. Nad 1. řádek vložte další řádek, výška řádku 40 bodů.  

4. Slučte buňky A1 – G1 a napište nadpis: „Podej ovoce a zeleniny“, zarovnejte na střed, naformátujte 

velikost 30 b., Ariel, písmo barva modrá.  

5. Do záhlaví sloupečku G vložte text „tržba“ a vypočtěte hodnotu tržeb pro jednotlivé řádky. Nastavte 

formát na měna Kč, 0 desetinných míst.  

6. V záhlaví tabulky upravte text písma na tučné, výplň světle modrá.  

7. Tabulku ohraničte tlustou čarou, jednotlivé buňky A1 – G50 ohraničte všechna ohraničení a 

přizpůsobte šířku sloupců textu.  

8. Do buněk E52 vypočtěte minimum z počtu prodaných kg, do F53 maximum z ceny a do G54 průměr 

z tržeb.   

9. Z databáze zjistěte (výsledky pište do textového pole na listu databáze): 

a. průměrnou tržbu prodejce Baroše 

b. průměrnou cenu zboží prodaného v prosinci u prodejce Zuzaňáka 

c. celkový počet prodaných kusů u tuzemského zboží prodaného v únoru, březnu nebo dubnu 

d. celkový počet prodaných kusů u zboží, jehož cena je větší nebo rovna 30 a zároveň menší 

nebo rovna 65 

10. Zaměňte v celém listu databáze text „tuzemské“ za „domácí“.  

11. Seřaďte databázi podle měsíců kalendářně a dále podle prodejců vzestupně.  

12. Vytvořte kontingenční tabulku, v níž bude zobrazen součet tržeb podle typu produkce u jednotlivých 

prodejců za jednotlivé měsíce. 

13. Nechejte zobrazit „domácí produkci“ a za měsíc leden a uložte. List nazvěte „kontingenční tabulka“ 

a umístěte jej za list Databáze.  

14. Na listu Graf vytvořte kombinovaný graf, v němž budou zobrazena data z tabulky. Levý horní roh 

grafu umístěte do levého horního rohu buňky A13. 



 

KRAJSKÉ  ZAŘÍZENÍ  PRO  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

A INFORMAČNÍ CENTRUM,  NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 

ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000, icemsk@kvic.cz 

 

83 

 

 

 

15. Typ grafu zvolte skupinový sloupcový, a typ grafu pro řadu součet spojnicový se značkami. Legendu 

nechejte zobrazit dole. Jednotky na vedlejší svislé ose nastavte po 1000. 

16. Nadpis grafu „Počet prodaných ks“ bude písmem Arial tučný 18 umístěný Nad grafem. Název svislé 

vedlejší osy „součet za měsíc“.  

17. Nastavte graf bez čáry ohraničení a publikujte pod názvem GRAF_PŘÍJMENÍ.PDF, pouze část 

s grafem.  

18. Pokud nemáte, zobrazte si kartu Vývojář (platí pro MS Excel). Přejděte na list Formulář a vytvořte 

formulář pro Zájemce o PC kurz podle vzoru. Údaje pro rozbalovací nabídku „úroveň znalostí“ 

čerpejte z buněk K1 – K2. Zájemci mají možnost vybrat si vždy jen jeden kurz.  

19. Ve formuláři vypočtěte cenu podle uvedených cen kurzů, v případě volby „pokročilý“ se cena navýší 

o 10 %. Do hotového formuláře zadejte údaje podle vzoru a uložte.  

20. Sešit uložte a zavřete.  

 

6.3 Prezentační program 

 

1. Překopírujte soubor  ZADANI_PREZENT  na plochu. Přejmenujte tento soubor na ploše na  

VASEPŘÍJMENÍ.  

2. Využijte šablonu souboru DUHOVA pro zvýraznění prezentace. (1) 

3. Zkopírujte dva snímky ze souboru VALKA (S:\ZDROJE) mezi snímky 7 a 8 do souboru 

VASEPŘÍJMENÍ. Soubor VALKA můžete zavřít.  Skryjte devátý snímek (1).  

4. U prvního snímku vytvořte animaci libovolnou animaci textu „První světová válka“ po písmenech. (1) 

5. Do zápatí na střed vložte Vaše jméno přidejte čísla snímků (nezobrazujte na úvodním snímku).  (1) 

6. Pracujte na snímku OBSAH:  

 Pro šipku u textu „Důsledky války“ změňte výplň přechodovou 

s libovolnými barvami, šipku otočte, přidejte stín.  Zbylé přechodové 

zarážky odeberte. (2) 

 Pro právě upravenou šipku nastavte akci následovně: po najetí myší nad tento obrazec prezentace 

přejde na snímek „Důsledky války“, stejným způsobem upravte jednotlivé šipky s přechodem na 

snímky Příčiny, Hlavní strany konfliktu, Nejvyšší počty obětí. (2) 

7. Pracujte s předlohou snímků. Pro nadpisy na všech snímcích nastavte fialovou barvu písma, na každý 

snímek vložte obrázek LOGO (složka S:\ZDROJE) do pravého horního rohu velikosti 2 x 1 cm.  (2) 

 

8. Vložte nový snímek s touto tabulkou jako předposlední snímek. (2) 
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Stát 

Počet v tis. 

obyvatel padlých 

vojáků 

Rusko 178 400 2 254 

Francie   39600 1 327 

 

9. Na snímku Příčiny: 

 Přidejte poznámku s textem „Rodokmen hlavní habsburské linie“ ke snímku Rodokmen. (1) 

 Přidejte na snímek Hlavní strany konfliktu tyto odrážky (na druhé úrovni libovolné obrázkové)  - 

(2) 

 Centrální mocnosti 

 Německo 

 Rakousko-Uhersko 

 Turecko 

 Bulharsko 

 Dohodové mocnosti 

 Francie  

 Velká Británie 

 Rusko 

 USA 

 

 Nastavte animaci odrážek podle odstavců první úrovně (1). 

 Nastavte stejný přechod na snímek, který je použit na snímku Příčiny také na předchozí snímek 

Obsah (nikoli na další snímky). Nastavte i stejnou dobu trvání (2). 

10. Pracujte s grafem: mezi Rusko a Francii doplňte do grafu sloupec Německo. Počet obětí 2 milióny. U 

právě vloženého sloupce, nastavte žlutou výplň. (1). Přidejte popisky k jednotlivým řadám (válcům) (1).  

Změňte všechny řady -  válce na tvar jehlan. (1) 

11. Na snímku odkazy na weby: 

 U obrázku změňte rozměry na: 125% původní výšky a 120% původní šířky (1) 

 Přesuňte WordArt před obrázek (1) a spojte jej s obrázkem do skupiny (1) 

 Upravte odkaz na stránky dejepis.com tak, aby po klepnutí myší byla spuštěna tato internetová 

stránka. (1) 

12. Na snímku Důsledky doplňte odrážku vedle obrazce Otomanská říše a do ní vepište text „rozpadla se“. 

(1) 

13. Animujte Slunce na posledním snímku (je skryto za zeleným kopcem) následovně: 

 Slunce vystoupá po kliknutí myši zpoza kopce po vlastní dráze nahoru – doba trvání animace 3s 

(2) 
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 Slunce po předchozí animaci samo zapadne vlastní cestou celé za kopec. (1) 

14. Vložte do prezentace zvuk písně POCHOD.MP3, tak aby se přehrávala během celé prezentace. (1) 

15. Uložte provedené změny. 
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7  G r a f i k a  –  p r á c e  s  o b r á z k y ,  o b j e k t y ,  o b r a z c i  

7.1 Příklad č. 1 

1. Vložte obrázek ŠKOLA .  

2. Otočte obrázek vpravo.  

3. Změňte přesnou velikost na  8 x 5 cm.  

4. Přidejte ohraničení obrázku modré barvy síly 3 body.  

5. Přidejte jas a kontrast o 30 %.  

6. Obrázek zarovnejte přesně na střed stránky svisle i vodorovně 

7. Vložte titulek s názvem Obrázek1. 

8. Vytvořte z obrázku hypertextový odkaz na www.mendelova-stredni.cz  

9. Pomocí textového pole (bez výplně, bez barvy čáry)  nebo aplikace Malování přidejte text Střední 

škola. Oba objekty seskupte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

OBRÁZEK 1 

Střední škola  

http://www.mendelova-stredni.cz/
http://www.mendelova-stredni.cz
http://www.mendelova-stredni.cz
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7.2 Příklad č. 2 

1. Vytvoříme elipsu 1,2 x 5 cm výplň barvy červené , čára tlusto-tenká bílá čára 

2. Do elipsy  napsat text “GRACIA” všechna velká, velikost 14 bodů, bílé písmo, tučně Arial, 

zarovnání na střed. 

3. Vytvořit textové pole velikosti 2 x 5,5 cm, výplň barvy světle modré, bez čáry 

4. Zarovnat svisle i vodorovně textové pole  

5. Elipsu přenést do popředí a oba objekty seskupit. 

 

 

 

 

7.3 Příklad č. 3 

1. Vytvořit toto logo (půlměsíce najdete v automatických tvarech-základní tvary, velikost jednoho je 1,5 

cm x 1,5 cm, barva výplně žlutá, zkopírovat a převrátit). U druhého objektu barva výplně zelená. 

Půlměsíce i s nápisem seskupit. 

2. Popisek je dvouramenný, velikost písmen i velikost popisku určete přibližně sami dle vzoru. 
 

 

 

 

 

 

7.4 Příklad č. 4 

1. Vložte obrázek RAKOUSKO .  

2. Ořízněte obrázek tak, aby nebyly vidět automobily.  

3. Změňte velikost obrázku na 70 %.   

4. Přidejte stín vpravo a dole.  

5. Vložte obrázek smailíku bílé barvy do levého horního rohu (průhledná barva pozadí, bílá barva čáry.  

6. Seskupte oba objekty.  

7. Zarovnejte na střed stránky vodorovně.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIA 

SPOR
T 

HEALT

H  
SPOR
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7.5 Příklad č. 5 

1. Otevřete obrázek NORSKO např. v malování  a doplňte text NORWAY – červené barvy a uložte.  

2. Vložte obrázek NORWAY do elipsy velikosti 5 x 11 cm.  

3. Vytvořte obdélník se zaoblenými rohy velikosti 6 x 13 cm.  

4. Obdélník přeneste do pozadí.  

5. Natočte obrázek mírně vpravo nahoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Příklad č. 6 

Vytvořte tuto koláž z obrázků HOTEL a LETADLO.  Přidejte text SUTOMORE a stín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUTOROME 
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Nápověda: 

 Vložte obrázek HOTEL.JPG (pozice za textem, pořadí za text) 

 Změňte šířku na 120 %.  

 Vložte obrázek LETADLO (pozice před textem) 

 Zmenšete velikost obrázek LETADLO a umístěte vpravo nahoře. 

 Seskupte oba obrázky.  

 Přidejte zelený text SUTOMORE.  

 Přidejte stín vlevo a dole.  

 

 


