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Styly, šablony a témata 
Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): 

textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva, zarovnání odstavce…). 

Problémy: 

o pracné nastavování komplikovanějších formátů 

o udržení konzistentního formátování 

o změny ve formátech 

o změny struktury dokumentu - číslování 

o generování a aktualizace obsahu 

Formátování pomocí stylů 

Styl je „pojmenované formátování“. Je definován přímo v dokumentu nebo v šabloně. Textu je přiřazen styl, stylu 

pak parametry. Odděluje obsah od formátu. 

Podokno úloh Styly a formátování (Formát-Styly a formátování, ikona vedle seznamu stylů). Způsob zobrazení – 

dostupné/použité formátování, styly k dispozici, všechny styly. 

Typy stylů 

- styl znaků 
- styl odstavců 

- styl tabulek 
- styl seznamů 

 

Použití stylů ve Wordu 2010 je velmi jednoduché. My si teď ukážeme použití stylu na odstavec. Jen pro 

připomenutí. Odstavec je text ukončený klávesou Enter: 

1. Do odstavce vložíme textový kurzor nebo si ho označíme. 

2. V oddíle Odstavec si kliknutím zvolíme styl třeba Nadpis 1. 

Takto jednoduše můžeme podle potřeby styly ve Wordu 2010 upravovat. Je to díky tomu, že Word 2010 nabízí už 

mnoho předpřipravených stylů na které stačí jenom kliknou a tím je použít. Styl Nadpis 1 bude vypadat takto: 
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Změna stylu 

Jednoduše tak, že nejprve naformátujete text tak, aby odpovídal tomu, jak chcete, aby nový styl vypadal a pak 

pomocí pravého tlačítka nad daným stylem vyberete volbu Aktualizovat STYL_XY podle výběru (STYL_XY je 

zástupný symbol pro jméno vybraného stylu). 

  

nebo klikem pravým tlačítkem nad ikonou stylu, který chceme změnit 

 



 

4 

Pak v dialogovém okně upravím prvky tak, jak chci: 

 

Styl následujícího odstavce mi umožní nadefinovat, jaký typ odstavce se má po tomto objevit. Ve střední části 

je volba pro rychlé změny formátu. 

Vlevo dole je volba, zda se použité změny stylu objeví jen v tomto dokumentu, nebo budou uloženy do šablony 

souboru a projeví se tak ve všech nových dokumentech. 

Vše je možné definovat vlevo dole, na tlačítku Formát: 



 

5 

 

Vytvoření nového 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: 

 

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

ikonku Nový styl: 
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Tím se otevře okno Vytvořit nový styl podle formátování: 



 

7 

 

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. 

 POZNÁMKA    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: 
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Styly mají jednu obrovskou výhodu. Jakmile třeba u odstavce změníme jeho styl, tak se nám automaticky upraví 

všechny odstavce v textu, u kterých byl tento styl použitý. Vyhneme se tím pak pracnému ručnímu formátování 

každého odstavce zvlášť 
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Šablony 
Představte si, že máte úkol: vytvořte dokument .doc jako kostru přihlášky do kurzu (Jméno uchazeče, příjmení…). 

Uložte jej jako PrihlaskaVzor.doc. Soubor otevřete, zadejte konkrétní údaje a uložte. 

Problém: je třeba před použitím vytvořit kopii dokumentu nebo po editaci použít „Uložit jako“, jinak se vzor 

přepíše. 

Řešení: použít šablonu. Šablona je soubor, ve kterém jsou definovány styly a případně i další obsah (makra, 

vlastní panely nástrojů, menu). 

Šablona je typ dokumentu, který po otevření vytvoří kopii sebe sama. V aplikaci Microsoft Office Word 2010 může 

být šablonou soubor DOTX nebo soubor DOTM (typ souboru DOTM umožňuje povolení maker v souboru). 

Dokumentem, který je často psán v aplikaci Word, je například podnikatelský plán. Namísto vytváření struktury 

podnikatelského plánu od začátku můžete použít šablonu s předdefinovaným rozložením stránky, písmy, okraji a 

styly. Stačí jen otevřít šablonu a zadat text a informace, které jsou specifické pro daný dokument. Pokud 

dokument uložíte jako soubor DOCX nebo DOCM, bude uložen odděleně od šablony, na které je založen. 

Šablony poskytují stejné možnosti jako dokumenty – mohou obsahovat doporučené části nebo povinný text, který 

budou ostatní používat, a také ovládací prvky obsahu, jako například předdefinovaný rozevírací seznam nebo 

zvláštní logo. Část šablony je možné chránit, případně lze na šablonu použít heslo, kterým bude její obsah 

chráněn před změnami. 
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Změna adresáře pro ukládání šablon:  

 

Otevřete připravenou kostru přihlášky a použijte „Uložit jako“, typ souboru bude „Šablona dokumentu“. Soubor je 

uložen do výše zadaného adresáře. 

Každý dokument je založen na nějaké šabloně. Nový standardní dokument je založen na šabloně „Normální“.  

Vytvoření šablony 

Můžete začít s prázdným dokumentem a uložit jej jako šablonu nebo můžete vytvořit šablonu, která je založena 

na existujícím dokumentu či šabloně. 

VYTVOŘENÍ ZCELA OD ZAČÁTKU 

1. Klikněte na tlačítko Soubor a potom klikněte na příkaz Nový. 

2. Vyberte Prázdný dokument a vytvořte svůj požadovaný vzor - šablonu. 

3. Můžete také přidat pokyny, ovládací prvky obsahu, jako například ovládací prvek Výběr data, a grafické 

objekty, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně. 

4. Klikněte na tlačítko Soubor a potom klikněte na příkaz Uložit jako. 
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5. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace 

Word a pak klepněte na tlačítko Uložit. 

6.  POZNÁMKA   Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor 

DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003(soubor DOT). 

7. Zavřete šablonu. 

VYTVOŘENÍ ŠABLONY NA ZÁKLADĚ EXISTUJÍCÍHO DOKUMENTU 

1. Klikněte na Soubor a potom klikněte na příkaz Otevřít. 

2. Otevřete požadovaný dokument. 

3. Klikněte na Soubor a potom klikněte na příkaz Uložit jako. 

4. Proveďte změny, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně. 

5. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace 

Word a pak klepněte na tlačítko Uložit. 

 POZNÁMKA   Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) 

nebo Šablona aplikace Word 97-2003(soubor DOT). 

6. Zavřete šablonu. 

VYTVOŘENÍ NOVÉ ŠABLONY NA ZÁKLADĚ EXISTUJÍCÍ ŠABLONY 

1. Klikněte na  Soubor a potom klikněte na příkaz Nový. 

2. V části Šablony klepněte na možnost Nový z existujícího. 

3. Klepněte na šablonu, jež se podobá šabloně, kterou chcete vytvořit, a pak klepněte na 

možnost Vytvořit nový. 

Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování. 

Můžete také přidat pokyny, ovládací prvky obsahu, jako například ovládací prvek Výběr data, a grafické objekty, 

které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně. 

Klikněte na Soubor a potom klikněte na příkaz Uložit jako. 

Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace 

Word a pak klepněte na tlačítko Uložit. 

 POZNÁMKA   Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) 

nebo Šablona aplikace Word 97-2003(soubor DOT). 

Přidání ovládacích prvků obsahu do šablony 

Všem uživatelům šablony můžete nabídnout flexibilitu přidáním a nakonfigurováním ovládacích prvků obsahu, 

například ovládacího prvku s formátovaným textem, obrázků, rozevíracích seznamů nebo ovládacích prvků Výběr 

data. 

Můžete například poskytnout kolegovi šablonu, která obsahuje rozevírací seznam, ale kolega chce 

v dokumentech vytvořených podle této šablony používat jiné položky rozevíracího seznamu. Vzhledem k tomu, že 
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jste při přidání tohoto ovládacího prvku obsahu do šablony povolili jeho úpravy, kolega může šablonu snadno a 

rychle změnit podle svých potřeb. 

PŘIDÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ OBSAHU 

 POZNÁMKA   Ovládací prvky obsahu můžete přidávat také do dokumentů. 

1. Otevřete šablonu, do které chcete přidat ovládací prvky obsahu, a klepněte na místo, kam chcete 

ovládací prvek vložit. 

2. Na kartě Vývojář klepněte ve skupině Ovládací prvky na ovládací prvek obsahu, který chcete přidat do 

dokumentu nebo šablony. 

Klepnutím na položku Formát RTF můžete například vložit ovládací prvek pro formát RTF, který bude zobrazen 

v každém dokumentu vytvořeném pomocí dané šablony. 

 POZNÁMKA   Nejsou-li ovládací prvky obsahu dostupné, je možné, že jste otevřeli dokument, který byl vytvořen 

v dřívější verzi aplikace Word. Chcete-li používat ovládací prvky obsahu, je nutné převést dokument na soubor ve 

formátu aplikace Word 2010 klepnutím na  Soubor, dále na položku Převést a potom na tlačítko OK. Po převodu 

dokument uložte. 

1. Vyberte ovládací prvek obsahu a klepněte na tlačítko Vlastnosti ve skupině Ovládací prvky. 

2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu zvolte, zda mohou uživatelé šablony 

tento ovládací prvek odstranit nebo upravit. 

3. Chcete-li udržet několik ovládacích prvků obsahu nebo dokonce několik odstavců textu pohromadě, 

vyberte ovládací prvky nebo text a pak klepněte na tlačítko Seskupit ve skupině Ovládací prvky. 

Předpokládejme například, že máte text právních omezení tvořený třemi odstavci. Seskupíte-li tyto tři odstavce 

pomocí příkazu Seskupit, nebude možné text právních omezení upravit a bude jej možné pouze odstranit jako 

skupinu. 

Přidání ochrany šablony 

Můžete přidat ochranu jednotlivých ovládacích prvků obsahu v šabloně a zabránit tak ostatním uživatelům 

v odstranění nebo úpravách určitého ovládacího prvku či skupiny ovládacích prvků obsahu, případně můžete 

ochránit veškerý obsah šablony heslem. 

PŘIDÁNÍ OCHRANY ČÁSTÍ ŠABLONY 

1. Otevřete šablonu, do které chcete přidat ochranu. 

2. Vyberte ovládací prvek nebo skupinu ovládacích prvků obsahu, jejichž změny chcete omezit. 

3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Vlastnosti. 

4. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu v oddílu Uzamčení proveďte kteroukoli 

z následujících akcí: 
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Zaškrtněte políčko Ovládací prvek obsahu nelze odstranit, které umožňuje úpravy obsahu ovládacího 

prvku, zabraňuje však odstranění samotného ovládacího prvku ze šablony nebo z dokumentu 

založeného na této šabloně. 

Zaškrtněte políčko Obsah nelze upravit, které umožňuje odstranit ovládací prvek, ale neumožňuje 

úpravy obsahu ovládacího prvku. 

Toto nastavení použijte, chcete-li ochránit text, který je součástí šablony. Pokud například často vkládáte text 

vyjadřující zřeknutí se práv, můžete takto zajistit, že text zůstane nezměněn, a v dokumentech, kde není 

vyžadován, ho bude možné odstranit. 

PŘIDÁNÍ OCHRANY VEŠKERÉHO OBSAHU ŠABLONY 

1. Otevřete šablonu, kterou chcete pomoci chránit před změnami. 

2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Zamknout na položku Zamknout dokument a potom na 

tlačítko Omezit formátování a úpravy. 

3. V podokně úloh Uzamknout dokument zaškrtněte v části Omezení úprav políčko Povolit 

v dokumentu pouze tento typ úprav. 

4. V seznamu omezení úprav klepněte na požadovaná omezení. 

5. Chcete-li zvolit další možnosti omezení, například osoby, které mohou dokument číst nebo měnit, 

klepněte na položku Omezit oprávnění. 

Mezi možnosti omezení patří nastavení data ukončení platnosti dokumentu a povolení kopírování dokumentu. 


