
Základní škola a mateřská škola Bzenec 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769 

Číslo a název šablony klíčové aktivity: 

   III/2: využívání ICT - inovace 

Vypracoval/a, datum: Mgr. Jitka Syrová 

Ověřil/a, datum: Mgr. Jitka Syrová 



Název  výukového materiálu: 

 
Vzhled stránky 
 
Vzdělávací obor: výpočetní technika 
Tematický okruh: základy informatiky 
Téma: 
 

Úprava dokumentu 
 
 
Stručná anotace: 
 
Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora k výuce učiva – textový 
editor Word. Seznamuje s úpravou dokumentu - vzhledem stránky, použitím 
okrajů a pravítka. Vysvětluje ukládání dokumentů příkazem  Uložit a Uložit jako… 
. 





Nastavení stránky 

dokument ve Wordu je nastaven ve formátu A4   na výšku  

a má přednastavené okraje 
 

Vzhled stránky 

• Soubor – Vzhled stránky 
• karta Okraje 
 



Orientace stránky 
 

• na výšku 

• na šířku 

 

 

Okraje 
 

lze měnit velikost 

• nahoře, dole 

• vlevo, vpravo 

• u hřbetu  

a umístění hřbetu 

 

 

Aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaa 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaa 



Změna okrajů stránky pomocí pravítka 
 
- kurzor mezi modrou a bílou výplň pravítka 
- kurzor se změní na  
- držet levé tlačítko myši 
- pohybem myši nastavit okraje 
 



Pravítko 

 odsazení prvního řádku  

odsazení zleva předsazení prvního řádku odsazení zprava 



• odsazení prvního řádku 

 

 

 

• předsazení prvního řádku 

 

 

 

• odsazení zleva a zprava 

 



Měřítko zobrazení (pohled na dokument) 

udává se v % 

50% 

100% 

500% 



Ukládání dokumentů 
 

• Soubor – Uložit jako … 

 užívá se pro uložení dokumentu pod jiným názvem nebo  

 do jiného adresáře (nově vytvořený dokument) 
 

• Soubor – Uložit 

 užívá se pro uložení aktuálního obsahu (průběžné ukládání) 

 

 



První uložení 
je nutné zadat jméno souboru a místo uložení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Soubor – Uložit jako… 

• Název souboru: Kočka domácí 

• Typ souboru: Dokument Word (přípona    .doc) 

• klik na Uložit 

 



nebo 

• klik levým na            Panel Standardní 
 

• objeví se okno Uložit jako, dále stejný postup Uložit jako … 

 

 

Druhé a další uložení, průběžné ukládání 
 

soubor je již uložen, má jméno a je umístěn v určité složce (adresáři) 

 
• klik levým         na Panel Standardní (Word uloží provedené změny) 
 

nebo 
 

• Soubor – Uložit 

nebo 

• Ctrl + S 


