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Styly písma - vytvoření vlastního stylu, zápatí a záhlaví stránek

Anotace: Žák se seznamuje vytvářením vlastního stylu písma a jeho výhodami. 
Vkládá a mění zápatí a záhlaví stránek podle pokynů prezentace. Žák dle 
prezentace pracuje na svém žákovském počítači.
Vzdělávací oblast: Informatika
Autor: Mgr. Robert Kecskés
Jazyk: Český
Očekávaný výstup: Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace 
v textovém editoru.
Druh učebního materiálu: Prezentace
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: Druhý stupeň, základní škola
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Školní rok 
2011-2012
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: Šestý ročník základní školy



Vytvoření vlastního stylu

Chcete-li změnit styl a zpřístupnit jej v jiných
dokumentech, přičemž ale nechcete trvale změnit
původní styly v šabloně dokumentu, vytvořte nový
styl.



Vytvoření vlastního stylu

Pokud není podokno úloh Styly a formátování
otevřeno, klikneme na tlačítko Styly a formátování
na panelu nástrojů Formát.

V podokně úloh Styly a formátování klikneme na
tlačítko Nový styl. Do pole Název zadejte název
stylu. V rozevíracím seznamu Typ stylu zadáme
typ stylu, který vytváříme, kliknutím na položku
Odstavec, Znak, Tabulka nebo Seznam.

Vybereme požadované možnosti nebo kliknutím
na tlačítko Formát zobrazíme další možnosti.



Vytvoření vlastního stylu

Word nabízí mnoho druhů stylů, ale zároveň nám 
umožňuje vytvářet vlastní styly. Vlastní styl 
vytvoříme tak, že klikneme na symbol šipečky v 
pravém dolním rohu oddílu Styly.



Vytvoření vlastního stylu

Jakmile klikneme na tuto 
šipku, tak se nám zobrazí 
okno Styly. V levém dolním 
rohu tohoto okna klikneme 
na ikonku Nový styl.



Vytvoření vlastního stylu
Tím se otevře okno 
Vytvořit nový styl podle 
formátování. Zde je 
možné si vytvořit svůj 
vlastní styl. Nejdůležitější 
je dát novému stylu 
název. Ten vyplníme v 
horní části okna v oddíle 
Vlastnosti. Pak v oddíle 
Formátování můžeme 
vytvořit samotný 
odstavec. Nakonec stačí 
kliknout na tlačítko OK a 
nový styl tak uložit.



Vytvoření vlastního stylu

Ve Wordu 2010 
můžeme vytvořit 
styl jiným částem 
textu než je jenom 
odstavec. Styl 
můžeme vytvořit 
pro znak, tabulku 
nebo seznam. 
Nabídku si 
zobrazíme 
kliknutím na šipku 
vpravo.



Vytvoření vlastního stylu

VIDEO-TVORBA NOVÉHO STYLU



Záhlaví a zápatí stránek

Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na 
horním, dolním a bočním okraji každé stránky v 
dokumentu.



Záhlaví a zápatí stránek

Do záhlaví i zápatí můžeme vložit grafiku i text. 
Můžeme tedy vložit čísla stránek, jméno autora, 
datum, časové údaje a jiné.



Vložení stejného záhlaví a zápatí

Na kartě Vložení klikneme ve skupině Záhlaví a zápatí
na položku Záhlaví nebo Zápatí. (U MS Office 2003 
bychom hledali vložení záhlaví a zápatí na kartě 
Zobrazit.)

Klikneme na požadovaný návrh záhlaví 
nebo zápatí. Záhlaví nebo zápatí bude 
vloženo na každou stránku dokumentu. 

V případě potřeby můžeme text v záhlaví 
nebo zápatí naformátovat tak, že 
vybereme text a použijete možnosti 
formátování na minipanelu nástrojů.



Vložení textu nebo grafiky 
do záhlaví a zápatí

Na kartě Vložení klikneme ve skupině Záhlaví a 
zápatí na položku Záhlaví nebo Zápatí.

Klikneme na možnost Upravit záhlaví nebo 
Upravit zápatí.

Vložíme daný text nebo grafiku.

Chceme-li uložit záhlaví a zápatí do galerie, 
vybereme text nebo grafiku v záhlaví nebo 
zápatí. Klikneme na možnost Uložit výběr jako 
nové záhlaví nebo Uložit výběr jako nové 
zápatí.



Změna záhlaví nebo zápatí

Na kartě Vložení klikneme ve skupině Záhlaví a 
zápatí na položku Záhlaví nebo Zápatí.

Klikneme na návrh záhlaví nebo zápatí z galerie.

Změna návrhu záhlaví nebo zápatí se projeví v 
celém dokumentu.



Odebrání záhlaví nebo zápatí

Na kartě Vložení klikneme ve skupině Záhlaví a 
zápatí na položku Záhlaví nebo Zápatí. 

Klikneme na možnost Odebrat záhlaví nebo 
Odebrat zápatí. Záhlaví nebo zápatí tak 
odebereme z celého dokumentu.



Odebrání záhlaví nebo zápatí 
z první stránky

Pokud klikneme na text záhlaví nebo zápatí na 
první stránce a vymažeme jej, tak záhlaví a 
zápatí odstraníme z celého dokumentu.

Na kartě Rozložení stránky kliknutím spustíme 
dialogové okno Vzhled stránky a potom 
klikneme na kartu Rozložení.

Zaškrtneme políčko Jiné na první stránce na 
kartě Záhlaví a zápatí.

Záhlaví a zápatí tak z první stránky dokumentu 
odebereme.



Vytvoření odlišných záhlaví nebo 
zápatí na sudých a lichých stránkách

Na kartě Rozložení stránky kliknutím spustíme 
dialogové okno Vzhled stránky a potom 
klikneme na kartu Rozložení.

Zaškrtneme políčko Různé liché a sudé.

Teď můžeme vložit na sudou stránku záhlaví a 
zápatí pro sudé stránky. A rovněž můžeme vložit 
na lichou stránku záhlaví a zápatí pro liché 
stránky.



Změna obsahu záhlaví nebo zápatí

Na kartě Vložení klikneme ve skupině Záhlaví a 
zápatí na položku Záhlaví nebo Zápatí. 

Vybereme text v záhlaví nebo zápatí a 
provedeme formátování.

Pomocí minipanelu můžeme formátovat písmo. 



Vytvoření odlišného záhlaví nebo 
zápatí v části dokumentu

Klikneme na oddíl, který má obsahovat odlišné záhlaví 
nebo zápatí. Na kartě Vložení klikneme ve skupině 
Záhlaví a zápatí na položku Záhlaví nebo Zápatí. 

Klikneme na možnost Upravit záhlaví nebo Upravit 
zápatí. Kliknutím na tlačítko Propojit s předchozím ve 
skupině Navigace na kartě Záhlaví a zápatí zrušíme 
spojení mezi záhlavím a zápatím v novém a předchozím 
oddílu.

Změníme stávající záhlaví nebo zápatí nebo vytvoříme 
nové záhlaví nebo zápatí pro tento oddíl.



Použité prameny a literatura
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