
Tvorba dokumentu v kostce 
Vytvořit přehledný, tj. strukturovaný a dobře vypadající dokument je pomocí moderních tex-

tových editorů poměrně snadné. Nejtěžší je možná ovládnout svoji chuť přetvořit ho k obrazu 

svému od začátku do konce . 

1 Napíšeme text 
Napíšeme text nebo ho ze zdroje vložíme jako Neformátovaný text (Zachovat pouze text). 

Proč? Potřebujeme text bez předchozího formátování, se kterým se většinou nedá nic dělat. 

V nejhorším se dá použít ve Wordu 20XX volba Vymazat vše (maže formát textu, ne obsah ). 

2 Vytvoříme jeho strukturu (a první design) přiřazením stylů 
Začneme stylem Název, pokračujeme stylem Podtitul (pokud má význam), potom používáme 

Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3 atd. 

Proč? Máme hned strukturu i vzhled dokumentu, můžeme si nechat zobrazit strukturu dokumentu 

a vytvořit automaticky obsah dokumentu. A zejména: můžeme kdykoliv libovolně měnit vzhled do-

kumentu (viz dále). 

3 Upravíme vzhled dokumentu tak, aby se nám líbil 
Začneme výběrem jiné připravené sady stylů, nebo jiné barevné sady nebo jiné sady písem. Tepr-

ve potom ev. měníme připravené styly. 

Proč? Nové šablony jsou zajímavé a moderní, někdy však neodpovídají přesně našim potřebám. Hle-

dejme jinou sadu stylů, potom jiné barvy ev. jiná písma. Připravená sada písem Calibri – Cambria na-

příklad prohodí písma Calibri a Cambria tak, aby nadpisy byly bezpatkovým písmem (groteskem) 

Calibri a delší texty písmem patkovým (antikvou) Cambria, což je považováno za čitelnější než naopak. 

Teprve potom ev. měníme připravené styly. Měníme styly, nikdy ne jednotlivé odstavce!  

Proč? Jakmile „sáhneme“ ručně do odstavců, musíme navždy upravovat ručně celý dokument. 

Pozor na styl Normální. Nechová se normálně. 

Proč? Jsou na něm založeny ostatní styly, tj. zarovnáním stylu Normální do bloku se do bloku zarovna-

jí všechny nadpisy, což většinou není žádoucí, u delších nadpisů zarovnáním do bloku vzniknou ohav-

né mezery mezi slovy. Tedy pokud zarovnáte styl Normální do bloku, musíte pak projít styly Nadpis 1 

(2, 3 podle toho, které jsou v dokumentu použity) a nechat je zarovnat doleva. 

Nadpisy by měly mít jasnou strukturu, tj. měly by být opticky (velikostí) odděleny. 

Proč? Aby byla zřejmá struktura dokumentu. Nadpis 1 by měl být vždy min. 1,2 × větší než další Nad-

pis 2 a ten min. 1,2 × větší než Nadpis 3 atd. Není také vhodné používat na delší texty kurzívu. Tedy 

stejně si asi budete muset vytvořit svůj design a uložit ho jako svoji šablonu. 



4 Ladíme stránku, dělení slov, záhlaví a zápatí 
Zapneme vždy dělení slov. U delších dokumentů do zápatí vložíme pole číslo stránky. 

Proč? Dělení slov výrazně vylepší vzhled delších odstavců, zarovná lépe pravý okraj při zarovnání 

textu do bloku a zmenší mezery mezi slovy při zarovnání do bloku. Ovšem, zapne se jako vlastnost 

stránky, tj. projeví se i ve stylech nadpisů, kde je vhodné ho na kartě Tok textu zrušit. 

Pozor: Word 20XX se občas přepne jazyk na Angličtina. Potom však nedělí česká slova. Většinou po-

může označit všechen text (Ctrl + A) a přepnout jazyk celého textu na Čeština. 

5 Vyhrajeme si s typografií 
Některé potřebné znaky nejsou na české klávesnici. Je užitečné znát jejich ASCII kódy. 

Proč? Laici sice nevědí, že pomlčka (–) a spojovník (-) nejsou totéž, ale lidé, kteří solidně upravují ně-

jaký text, jistě ano. Jednopísmenné předložky by měly zmizet z konců řádků, pokud si na to jednou 

vyrobíme (zaznamenáme) makro, máme na N let vystaráno . 

6 Obrázky si předem připravíme a vhodně v textu umístíme 
S obrázky (fotkami) je to poměrně složité .  

Proč? Počet bodů, rozlišení, komprese, kompozice, histogram… Brr… Pro výukové účely naštěstí mů-

žeme používat autorská díla, je však zapotřebí najít ty správné fotky, tj. „přiměřeně“ velké (cca 

1000 pixelů vyhoví téměř vždy) s výrazným hlavním motivem a s dobrou celkovou kvalitou snímku. 

Umístit je do textu je jednodušší. Ale musí být stejně velké nebo výrazně odlišené a hlavně vždy 

a se vším zarovnané. 

Proč? Jakmile v nich není řád, vypadá text, jako by ho 

dělal někdo, kdo má rád (ne)řád. Dáme jim zalamovat 

text: Obdélník (Čtverec) a pak je můžeme téměř libovolně 

přemisťovat a zarovnávat. Tedy měly by být přesně 

stejně široké (číselně nastavíme), přesně nad sebou 

apod. Word ale není program na sazbu, takže občas 

s obrázky vyvádí podivné věci, chce to klid. 

 

Poznámky: 

 


