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2.T Prezentace vlastních prací – formátování textu
Protože většinu dokumentů, prací a protokolů na střední škole a podle zkušeností
alespoň zpočátku i na vysoké budeš tvořit ve Wordu, připravili jsme si pro tebe
souhrn tipů jak na to, aby sis zbytečně nepřidělával(a) práci. Tento dokument
rozhodně nemůže sloužit jako kompletní přehled všech funkcí, které MS Word
umí, ale cílem bylo vypíchnout ty nejpodstatnější právě pro psaní delších struk-
turovaných textů. Text je cílen na MS Word 2013, ale od starších verzí 2007 a
2010 se nijak zásadně neliší. Předpokládáme, že s Wordem již běžně pracuješ, a
nejzákladnější funkce úpravy textu zde neuvádíme.

Formátování textu – styly
Styl je nástroj, kterým lze formátovat text na různých místech současně, navíc
se jeho použitím dá velmi elegantně udržovat logická struktura textu. Styl defi-
nujeme na kartě Domů. Můžeme vytvořit úplně nový styl nebo pozměnit styl z
připravené nabídky. Nový styl vytváříme použitím karty Vytvořit styl, kde záro-
veň definujeme typ, velikost a barvu písma, které chceme v našem stylu použít.
Toto provedeme pro všechny nadpisy, text, popisky obrázků, tabulek a podobně.
Obecně vytváříme tolik stylů, kolik různých druhů textu chceme v našem doku-
mentu použít. Pokud tedy v textu vhodně použijeme styly a budeme chtít změnit
formát například všech popisků obrázků, stačí daný formát přenastavit u stylu
reprezentujícího popisky u obrázků apod. Navíc pomocí stylů můžeme generovat
automatický obsah.
Úkol a (0,5 b.): Otevřete soubor Zkusebni.docx. Změňte řádkování textu na
1,15. Vytvořte styly

• Můj nadpis 1 – písmo Times New Roman, velikost 15, tučné,
• Můj nadpis 2 – písmo Times New Roman, velikost 13, tučné a kurzíva,
• Můj nadpis 3 – písmo Times New Roman, velikost 12, tučné.
• Text – písmo Times New Roman, velikost 11.

Modře vyznačené řádky budou stylem Můj nadpis 1, červeně vyznačené Můj
nadpis 2, zeleně vyznačené Můj nadpis 3 a zbylý (šedý) text stylem Text. Nakonec
změňte barvu celého textu na černou.

Struktura textu – kapitoly, obsah a víceúrovňové seznamy
Styly, které jsme si definovali, nám mohou pomoci při vytváření obsahu a takzva-
ných víceúrovňových seznamů. Víceúrovňový seznam, jak již název napovídá, je
seznam tvořený více než jednou úrovní. Díky němu budeme snadno automaticky
generovat např. obsah naší práce, číslování obrázků atd., zkrátka nám usnadní
život ve chvílích, kdy píšeme ve Wordu něco delšího a přeskakujeme mezi jed-
notlivými kapitolami apod. Obecně je snazší toto formátování udělat na začátku
naší práce a potom jen využívat výhod, které díky němu získáme při pohybu
v textu.
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Tvorba víceúrovňového seznamu je záležitostí karty Domů → Definovat nový
víceúrovňový seznam (sekce odrážky a číslování). Díky využívání stylů, které jsme
si připravili v předchozím úkolu, pak přiřadíme každé úrovni seznamu daný styl.
Obecně číslujeme kapitoly/oddíly arabskými číslicemi s tečkami ve tvaru např.
1.2.4 pro podkapitolu v první kapitole, druhé podkapitole a čtvrté podkapitole
nižší úrovně. První úroveň seznamu tedy bude mít v popisu jen jedno číslo, druhá
dvě s tečkou mezi nimi atd. Není zvykem používat více než 4 úrovně.

Generování obsahu lze opět provést automaticky. Úrovně obsahu jsou tvo-
řeny jednotlivými styly, stejně jako úrovně víceúrovňového seznamu. Na kartě
Reference vybereme Vlastní obsah, kde poté v Možnostech nastavíme, který styl
chceme použít pro kterou úroveň obsahu.
Úkol b (0,25 b.): Vytvořte pomocí již kompletních stylů Můj nadpis 1, Můj
nadpis 2, Můj nadpis 3 a Text víceúrovňový seznam. Styl Můj nadpis 1 bude
mít úroveň seznamu 1 a číslování bude 1, 2, atd. Pro Můj nadpis 2 bude úroveň
seznamu 2 a číslování 1.1, 1.2, atd. analogicky pro třetí úroveň. Zarovnání nadpisů
bude k levému okraji. Na poslední stránku dokumentu vložte obsah s nadpisem
Obsah. Nadpis bude formátován pomocí stylu Můj nadpis 1. (Pozn.: Pokud cokoli
vkládáte na novou stránku, použijte Vložení → Konec stránky)

Poznámky pod čarou, vysvětlivky
Obojí se hodí, pokud by vysvětlení nějakého pojmu rušilo plynulost a čtivost
textu nebo v případě, kdy jde takzvaně o poznámku na okraj. Obojí vkládáme
z karty Reference → Vložit poznámku pod čarou resp. Vložit vysvětlivku. Rozdíl
mezi poznámkou a vysvětlivkou je obecně ten, že seznam vysvětlivek se řadí na
konec dokumentu, kdežto poznámky pod čarou jsou umístěny na konci stránky.
Když text v dokumentu posuneme, posune se i poznámka pod čarou. V obou
případech funguje automaticky přečíslování – pokud před poznámku nebo vy-
světlivku vložíme další, ta původní se přečísluje.
Úkol c (0,25 b.): Vysvětlete v textu zkratky RISC a CISC. Zamyslete se, zda je
v tomto případě lepší použít vysvětlivku nebo poznámku pod čarou.

Multimédia – obrázky, tabulky, grafy
Obrázky se obecně zarovnávají na střed a popisují se pod obrázkem stejnou ve-
likostí, typem a barvou písma, jaké má ostatní text. Někdy můžeme pro odlišení
použít kurzívu, ale není to nezbytné. Obrázek popisujeme automaticky kliknutím
na něj pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Vložit titulek. Zde poté nasta-
víme číslování včetně čísla kapitoly. Výsledná forma obvykle vypadá např. takto:
„Obr. 2.3: Schéma zapojení“. Pokud obrázek vkládáme do středu šířky stránky,
zarovnání titulku by také mělo být na střed.

Samotný obrázek umisťujeme zpravidla do textu s obtékáním textu Nahoře
a dole (nalezneme ve vlastnostech obrázku Velikost a umístění). V odborných
pracích není zvykem používat jiný způsob obtékání textu (tedy např. Těsné),
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i když může v některých případech vypadat dobře. Při vkládání je také dobré
archivovat použité obrázky (např. ve stejné složce se souborem, který píšeme),
protože pokud je budeme chtít použít znovu, je lepší je mít v původní kvalitě.
Word může obrázky komprimovat a snižovat tak jejich kvalitu.

Stejným způsobem popisujeme vložené tabulky, pouze s tím rozdílem, že
titulek tabulky se obecně vkládá nad ni a zarovnává se k levému okraji. V ti-
tulku tabulky je dobré vysvětlit všechny zkratky v ní uvedené. Text v tabulce na
rozdíl od normálního textu často píšeme bezpatkovým písmem, činí to tabulku
přehlednější.

Například tabulku s veličinami I [mA], U [V] a R [mΩ] tak popíšeme nad
ní a ve formě: „Tab. 3.1: Měření odporu měděného drátu; po řadě proud, napětí,
odpor“.

Samozřejmě v tomto banálním případě to není nutné, ale obdobný důklad-
nější popis se hodí ve chvíli, kdy si sami definujeme, jak budeme které veličině
říkat. V tom případě musíme čtenáři práce umožnit pochopit, co jsme kterou
veličinou mysleli.

Na závěr ještě krátká zmínka o grafech. Grafy můžeme vytvářet například
v programu MS Excel, o kterém jsme se zmiňovali v předchozím díle tutoriálu,
nebo v mnoha dalších programech. Běžně se v textech grafy řadí k obrázkům, a
označují se tedy stejným popiskem jako obrázky.
Úkol d (0,5 b.): Vytvořte tabulku podle obrázku Tabulka Procesory.jpg a
umístěte ji na konec kapitoly Základní parametry procesorů. Pro text v tabulce
zvolte bezpatkové písmo Calibri, velikost písma 8. Využijte zalamování a zarov-
nání textu podle obrázku. Vytvořte styl TabObr, který bude stejný jako styl Text,
pouze bude používat kurzívu. Vložte titulek tabulky ve znění „Tab. 1: Základní
parametry procesorůÿ a použijte na něj styl TabObr. Dále přidejte do textu ob-
rázky ze složky Obrázky. Umístěte je do textu vhodným způsobem podle toho,
ke které kapitole se hodí. Vložte titulky s číslováním (číslo obrázku by mělo být
včetně čísla kapitoly, tedy ve tvaru 1.1, 1.2 atp.) a na poslední stranu (následující
za obsahem) vložte seznam obrázků. Pro titulek obrázku použijte styl TabObr.

Automatické číslování a odkazování – křížové odkazy

Píšeme-li rozsáhlejší dokument, který navíc rozdělujeme do kapitol a podkapitol,
a vkládáme obrázky, tabulky a grafy, je nezbytné používat tzv. křížové odkazy.
Křížový odkaz je funkce, která usnadňuje orientaci v dokumentu ve chvíli, kdy
v textu potřebujeme zmínit, že to a to jsme psali už v kapitole 1.2.3 nebo že ten
a ten výrobek je vyobrazen na obrázku 150. Samozřejmě jde to i bez nich, ale
v delším textu se bez nich pravděpodobně neobejdeš.

Díky tomu, že jsme jak titulky obrázků a tabulek, tak i názvy kapitol gene-
rovali automaticky, lze na ně poté v textu odkazovat. Křížový odkaz vytvoříme
snadno, klikneme na místo v textu, kde chceme odkazovat na konkrétní obrá-
zek/tabulku/kapitolu, a na kartě Vložení klikneme na Křížový odkaz. Tam poté
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zadáme, na co chceme odkazovat, a zda v textu chceme pouze návěstí a číslo
(nejtypičtější), nebo chceme vložit celý popisek obrázku či název kapitoly.

Pokud v průběhu práce přidáme další obrázek, čísla ostatních obrázků se
automaticky změní podle nového pořadí obrázků v dokumentu. Pak je potřeba
zaktualizovat všechny křížové odkazy, a to tak, že označíme celý text a v nabídce,
která se objeví po kliknutí pravým tlačítkem myši, a zvolíme možnost aktualizovat
pole. Kdybychom nepoužili křížové odkazy, museli bychom po každé změně čísla
obrázku vyhledat v textu všechna místa, kde jsme na daný obrázek odkazovali,
a ručně odkazující čísla přepsat.

Úkol e (0,25 b.): Doplňte do textu vhodně alespoň dva křížové odkazy na obrázky
nebo tabulku ve tvaru „viz Tab. xÿ resp. „viz Obr. xÿ.

Matematické vzorce

Přestože Word není optimální program pro psaní dlouhých matematických textů,
umožňuje (byť zdlouhavě) psát i komplikované matematické výrazy. Vzorce, vý-
razy nebo rovnice vložíme na kartě Vložení → Rovnice → Vložit novou rovnici,
nebo prostě klikneme na obrázek π. Další použití vzorců je intuitivní, nebudeme
se tím tedy dále v tomto textu zabývat. Spíše si ujasněme formality psaní rovnic
v textu. Rovnici píšeme na samostatný řádek a číslujeme (toto bohužel neumí
Word automaticky a uživatel musí použít odhad, tabulátory a spoustu trpělivosti)
vpravo podle toho jak jdou v textu za sebou, buď opět podle čísla kapitoly tedy
např. 7.1 pro první rovnici v kapitole 7, nebo v kratším dokumentu pouze klasicky
arabskou číslicí. Číslování se obvykle uvádí v závorce, tedy osmá rovnice by měla
číslování (8). Protože zde neexistuje (alespoň nějakým jednoduchým způsobem)
automatické číslování rovnic, nelze používat ani křížové odkazy na něj. Toto je
bohužel velká slabina textového procesoru Word a řešením je používání sázecích
systémů jako např. LATEX, o kterém se budeme podrobněji zmiňovat v dalších
dílech tutoriálu.

Samotný vzorec zpravidla v předchozím textu nějak uvádíme a v textu násle-
dujícím vysvětlujeme jednotlivé veličiny. Bezprostředně za rovnicí by tedy měla
následovat čárka nebo tečka (je to součást věty). Uveďme si příklad:

Cílem bylo zjistit celkovou energii jedoucího vláčku. Pro výpočet kinetické
energie použijeme vztah

Ek = 1
2mv

2, (1)

kde m je hmotnost vláčku a v jeho rychlost. Po dosazení zadaných hodnot do-
staneme výsledek 117 J.

Úkol f (0,5 b.): Doplňte na místo v textu označené XXX rovnice a text z přilo-
ženého obrázku XXX.jpg. První rovnici z obrázku se pokuste očíslovat.
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Obsah citací – bibliografie
V delší práci odborného ražení používáme odkazy na použitou literaturu a další
zdroje. K tomu, abychom každý zdroj nemuseli vypisovat ručně, a také ke snaz-
šímu řazení zdrojů v textu používáme jistou formu křížových odkazů, a sice na
kartě Reference → Citace a Bibliografie. Nejprve musíme náš zdroj zadat do
knihovny. To provedeme způsobem Vložit citaci → Přidat nový pramen. Zde již
libovolně vybereme, zda jde o knihu či jiný zdroj a následně zdroj uložíme. Tím se
dostane do knihovny citací daného dokumentu a my jej libovolně v textu můžeme
použít opět použitím Vložit citaci. V textu se nám poté objeví číslo zdroje, které
lze stejně jako křížové odkazy aktualizovat označením celého dokumentu (nebo
jeho části, která obsahuje křížové odkazy) a pravým myšítkem aktualizovat pole.

Tím jsme vytvořili odkazy na literární zdroje v textu. Jelikož jsme to pro-
vedli automaticky pomocí knihovny zdrojů, můžeme (nejčastěji v závěru doku-
mentu) vytvořit bibliografii. Tu stejně jako obsah lze generovat automaticky po-
mocí karty Reference → Bibliografie → Vložit bibliografii. Pokud v dokumentu
změníme pořadí jednotlivých zdrojů, lze bibliografii opět pravým myšítkem ak-
tualizovat, stejně tak lze jednotlivé zdroje uvádět v různém formátu (lze změnit
na stejné kartě v okně Styl).
Úkol g (0,25 b.): Zdroj uvedený v textu pod heslem bibliografie uložte do knihov-
ny citací a vložte citaci za podkapitolu Digitální signálový procesor. Poté auto-
maticky vygenerujte bibliografii. Pro formátování použijte normu IEEE.

Číslování dokumentu a nastavení oddílů
Občas, zejména v delších pracích, se nám stane, že potřebujeme číslovat strany,
nastavovat okraje dokumentu, připravit záhlaví nebo zápatí a třeba ne pro každou
část dokumentu stejně. Projděme si to postupně.

Číslování dokumentů a nastavení textu záhlaví a zápatí se provádí na kartě
Vložení → Číslo stránky / Záhlaví / Zápatí.

Pro různé nastavení v jednotlivých částech dokumentu slouží oddíly. Na
kartě Rozložení stránky můžeme nastavit Konce → Konce oddílů podle toho jak
potřebujeme. Nejčastěji se toto používá, pokud chceme nějakou práci začít číslo-
vat např. až od třetí strany.

Často se stává, zejména při oboustranném tisku nějaké delší práce, kterou
poté vážeme do pevné vazby nebo i z nějakého jiného důvodu, že musíme nasta-
vit liché a sudé stánky práce jiné. K tomu nám opět poslouží oddíly, v tomto
případě rozdělíme dokument na 2 oddíly, kde první budou tvořit liché a druhý
sudé stránky (opět stejným způsobem). Poté lze u každého z oddílů nastavit jiné
záhlaví/zápatí, čísla stránek na různé strany, různé velikosti okrajů (např. větší
vnitřní kraj kde bude vazba) atp.
Úkol h (0,5 b.): Očíslujte strany dokumentu tak, že první strana bude bez čísla
a následující bude mít číslo 2. Číslo strany umístěte do pravého dolního rohu
a použijte římské číslice. Vytvořte záhlaví dokumentu, kde v levém rohu bude
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aktuální datum a v pravém vaše jméno. Nastavte okraje stránky: levý 2,5 cm,
pravý 2 cm, horní a dolní 3 cm pro liché strany a levý 2 cm, pravý 2,5 cm, horní
a dolní 3 cm pro sudé strany.

Hlavní úkol

Úkol i (6 b.): Otevřete soubor nazvaný SVAT Word.docx a upravte do co nejpo-
dobnější verze k souboru Vzor.pdf.

1. Vytvořte víceúrovňový seznam sestávající z modrých, zelených a oranžových
nadpisů (barva textu černá, nadpisy tučné, písmo Times New Roman, veli-
kost nadpisů po řadě 16, 12,5, 11; text velikost 11). Změňte řádkování textu
na 1,15.

2. První strana bude úvodní podle přiloženého vzoru, na druhou stranu vyge-
nerujte automaticky obsah práce.

3. Doplňte do textu rovnice na místa označená Rovnice 1-14 (podle obrázků
Rovnice 1-14.jpg v přiložené složce Materiály).

4. Doplňte Obrázky 1-3 na místa s červeným nápisem Obrázek 1-3 a tabulku
na místo nápisu Tabulka 1 (obsah tabulky bude bezpatkovým písmem) a
přidejte titulky obrázků i tabulky.

5. Doplňte bibliografii ze zdrojů uvedených jako Použitá literatura.
6. Na všechna místa v textu vyznačená tučným písmem fialové barvy přidejte

křížové odkazy případně odkazy na použitou literaturu.
7. Přidejte hlavičku souboru podle obrázku Hlavička.jpg.
8. Přidejte číslování stran, záhlaví a zápatí podle návodu (první dvě strany

číslování ani záhlaví neobsahují, použijte oddíly)
9. Při formátování používejte tabulátory, zarovnání, konce stran a další funkce

(ne mezerníky a entery).

Verča


