
Jok procovut § obrúzky

\ázev této kapitoly je možná zavádějící. To, o čem si v ní budeme r,yprávět, nejsou jen obrázl<y jako
takové, l když ty mají wýsadní práva. Y MS Office totiž platí, že vše, co vkládáme do dokumentu jaksi
-ravíc", vkládáme jako obiekt. A tímto obiektem jsou právě především obrázky a další objekty podob-
ného charakteru (wary, kliparty), mohou to bý ale i grafy, organizační diagramy (SmartArt), textová
pole, rovnice i objekty ýpu §řordArt.

V aplikacícb PouerPoint a Publisber se uše ukkíd.á trybradnějako objekt.

0 čen ie toto kopitolo



Jak no obiekty

Vloženi obiektu pomod

schrdnky

Vytvořeni objektu

Yytvaření objektu ze souboru

5.1 Jok no obiekty
Objekty lze vkládat do dokumentu zhruba třemi způsoby:

y' prostřednictvím schránky.

/ V).,rvořením nových objektů.

y' prostřednictvím dialogového okna z iiž hoto-vého souboru.

pruní postup, prostřednictvím schránky, je nejjednodušši má však jednu nevýhodu - vloŽení objektu

nelze nijak ovlivnit. Takto můžete ale vložit do dokumentu napřiklad obrázeksejmuý z webové stránkY
(místní nabídka na obrázku, píkazKopfuovat).

obsah schránky vložíte clo dokumentu stiskem klávesové zkratky Crnr+V můžete zadat l pÍfl<azYloŽit

z mistní nabídky.

Tento přímý způsob vložení berte jako nouzový, r,ryhodnější je nejdříve obrázek (nebo jiný typ obiektu)

wložIt na disk a do dokumentu jej vložlt z takto uloženého souboru. Důvod je prostý - MS Office sice
disponuje Ňznými nástroii, ale v práci s bodovou grafikou přece jen nemŮŽe konkurovat speciálním

aplikacím.

A pak _ existuje tady možnost propojení se souborem uloženým na disku. Znamená to, Že obtázek, aČ

je do dokumentu již vložen, lze ještě speciálním plogramem upíavit, a pak ien akíualizovat Zmíněné
propojení a všechny změny v obrázku se do dokumentu aplikace MS office promítnou.

Pokud oblekt, ktery chcete do dokumentu MS office vložit, ještě neexistuje, a musí se teprue \,f,tvořit,

stiskněte na kartě Vložení tlačítko objekt a V otevřeném dialogovém okně oblekt (viz obrázek 5,1)

zvolte na kartě yytvořit nový ten ryp objektu, ktery vaším záměŇmr,yhoruje. Výběr je pestry - objekt
Microsoft Equation (rovnice), Microsoft Chart (graf), fastfový obrázek nebo snímek prezentace aplikace
powerpoint atd. Po stisku tlačítka OK bude obiekt do dokumentu §řorclu vloŽen a souČasně se vám

zpřístupní nástroje aplikace, která dokáže daný obiekt editovat.

Chcete-li vložit do dokumentu objekt ze souboru, Stiskněte rovněž tlačítko ob|ekt na kartě YloŽe1rí
a v dialogovém okně objekt přeiděte na kartu vytvořit ze souboru. Příslušný soubor r,yhledej v dialo-

lyp objelďU;

]ent proqrěmu WordPnd
rotnia 3,0

aplikace
óplikdce Microsofl oFlite EX.el 97-2003

n aobťnrit jEko ikonu
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Vloží do dokumentu nový obje]<t typu Gral

E|til-| +lik"'" Ni,ro§olt oftice Excel,

Obr.5.1: Jak uytuořit nouý objekt



govém okně procházet po stísku stejnoimenného tlačítka.
souborem, zaškrtněte tlačítko Propoiit se souborem iako
obrázek, digitální fotografie.

M ProFoiit !e ÉEl]bnrem

t 4obrazit ialo ikonu,

VlaĚí oblah sruboru da ďoklmentu a vytvofi
Ir.h-|,} propoj*ina zdroiový sruboť. Zmény vel=l ]§l zdrohvám dokummlu se odrcíi v dokummtu,

Obr,52: Wožení objektu ze souboru

Pro přímé vložení objektu ie na kartě Yložení k dispozici
skupina Ilustrace, z níž |ze vložit Obnfuek, Klipart, TÝary,
Smarárt a Gíaf, a dále skupina Text, jeiímž prosřednic-
n-ím lze vložit Textové pole a VordArt. Je nabíledni, že
možnosti vložení se budou llšit podle typu aplikace; tak
napřiklad v aplikaci Excel je velmi široká nabídka vklá-
dání graíů, PowerPoint navíc umí vkIádat Fotoalbum -
stz obrázek 5.3.

Někdy se možnosti uložení mobou lišit podle tobo, zd,a pracujete u režinxu kompatibilrty či nikoli.
Platí, že u režimu kompatibility jsou možnosti práce s objekty o?nezeny.

Platí, že základní postupy pří manipulaci a úpravě objektu jsou ve všech aplikacích MS Office jednotné.

Objekt r,yberete tak, že na něj klepnete. V tom případě se v každém rohu a upíosďed síían zobíazí
malý úchyt, navíc 1'e přítomen zelrertý bod oíáčeflí. Srovneite s obrázkem 5.4.

Objekt můžete přesouvat, když iej uchopíte kdekoli za okraj, někdy i za plochu (máJi objekt r,llplň)
a tahem myši umístíte do jiné pozice. I]kazatel myši přitom nabude podoby šipky doplněné čtyřsměr-
nou šipkou.

Rozměr oblektu můžete upravovat tahem myši zal,ibovolný z osmi úch),tů; pokud takto uprarnrjete obrá-
zek, hrozí ovšem možnost deformace poměru rllšky a šířky. V tom případě upía\,,ujte obrázek tahem
za roh a držte přitom stisknutou klávesu SHlr-r.

Objektem můžete otáčet tahem za zel,ertý úchlx.

Má-Ii bÝ oblekt propojen se zdroiovým
na obrázkl 5.2, kde je vkládátt íastrový

Obr.53: Karta Wožení, skupina llustrace

Přímé vložení ohiektu

lak vyhrot obiekt

Přesun obieklu

Úprova rozmérů ohiektu

0lúíeni obiektu
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Foíndl obiektu

velikost o umíslěni

Zachovóní ponéru slran

Oříznutí

Všechny týo tři možnosti úprallr naznačuje obrázek 5.4.

obr.5.4: Jak pracouat s objektem

MS office 2007 urim umožní měnit rozměry tuaru tak, že střed zŮstane ukotuen)i. K tomu je třeba

podržet při tabu myší za roboty ticbyt stisknutou kláuesu Crr<l-.

pokud na oblektu poklepete, automaticky se zobrazí kafia Nástfoie -+ Formát. Její název se bude liŠit

podle rypu oblektu. příklacl takové karty můžete vidět na obrázku 5.5; jedná se o jednoduchý obrázek

iypu klipart. o použití příslušných nástroiů si budeme podrobněji r,yprávět ještě v této kapitole.

Stiskem tlačítka Více ve skupině Velikost otevřete dialogové okno Velikost a umÍ§těnÍ, jehoŽ Pomocí
můžete nastavit velikost oblektu a jeho umístění na stránce (snímku) dokumentu velice přesně. Toto

dialogové okno má tři karry. Velikost oblektu upía\,,uiete na první z nich - vtZ obrázek 5.6.

Důležité je zaškrtávací políčko Zaclnrovat poměr stran. Je-li zaškrtnuto, nedovolÍ aplikace, aby se vzá-

jemný poměr r,llšky a šffky změnil, i kdybyste Se o to snažlli sebevíc.

Můžete si r,ybrat ze clvou možností zadánívelikosti obrázkl: rozhodneteli se zadat roZměr v Procentech
půvoclnívelikosti, použiite vstupních polív sekci Měřítko. Rozhodnete-lt se zadat přímo poŽadovanou

velikost v některé z povolených je<lnotek, použijte vstupních polí v sekci Velikost a otoČenÍ. Je jedno.

ktery clruh zac7ání zvolíte (můžete dokonce zadat vodorovný rozměr jedním způsobem a svislý dru-

hým). po zadání (ti. po přesunu do dalšího pole) se transformovaná hodnota automaticky přenese do

odpovídajícíl. o pole druhé skupiny.

Velikost oííznutí z každé strany 1ze zadat v sekci Oříznout, hodnoty se udávají v centimetfech.



Obr.5,6: Dialogoué okno Velikost a umístění,

CbceteJi, abjl byl obrcízek úplně stejný jako ue cbuíli, kdy j§e jej do d,okumentu uložili, stiskněte
tlačítko obnooit.

L]místění obúzkw v dokumentu se sice řídí stejnými pravidly, ale nástroje k tomu aplikace používají
Poněkud odliŠné. Obtázek 5,7 tlkazuje dvě dialogová okla - Upřesnit tozložerrí z aplikace woň,
aPozice z aplikace PowerPoint. V obou případech se zde nastalrrje umístění objektu na stránce, resp.
snímku.

Zatímco §7ord vámdávávybrat umístěníobrázl<lvzh\edem k okraji, stránce, sloupci, atd., u powerpointu
lze pozici nastavit vzhledem k levému hornímu rohu a ke středu snímku.

Word navíc dává možnost umístit oblekt absoiutně nebo re]ativně.

/ Při absolutním umístění se určuje přesná pozice , a to jak ve svislém, tak vodorovném směru. Ve
vodorovném směru se určuje pozice vůči okrajům, stránce, sloupci nebo znaku, ve svislém směru
pak l'ťtČi okraiŮm, stránce, odstavci nebo řádku, a to dos]ova přesně, takže m,bžete nastavit ve
spřaženém číselném poli vzdálenosti,

y' Při relativním umístění se určuje ve vodorovném směru zarovnánívbči okúrům, stránce, sloup-
ci nebo znaku, eventuálně při rozložení knihy (zrcadlové stránky) uvnitř nebo vně vůči okraji
nebo stránce. Ve svislém směru se pak nastar,r-rje zarovnánívůči okraii, st.ánce nebo řádku, a to
nahoře, doprostřed, dole, uvníř nebo vně.

Absolutní urtsÉní

Reloiivní unísténi
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Obrúzky

Výlrcdy a nevýhoďy obrúzkú

Využití rozložení pro vloženi
obrúzka

Obr.5.7: Pozice, umístění obrázku (Word, PouerPoint)

5.2 0brúzky
Na této další a dalších stránkách se budeme zabýxat výhradně obrázky, které byly vltvořeny v jinr'::.
aplikacích nebo pocházejí z jlných zdrojů (skener, digitální fotoaparát atd.).

Obrázky jsou typickou součástí dokumentu především v aplikacích PowerPoint a Pr-rblisher, dobře -
s nimi pracuje i v dokumentu §řordu. Naproti tomu se mohou stát velkou píítěžív sešitu Excelu, v ap ,-

kaci Access se obrázky používají jen zíídka, napíklad k clokreslení nálady ve fbrmulářích, V Outloolr-
se s obrázky můžete setkat, poměrně často, ale především jako s přilohami elektronické pošry; or,šei:
obrázky můžete osvěžit i kartotéku kontaktů.

Obrázek je třeba předem připravit v některé složce jako soubor ve vlrodném lormátu, napřiklad bmp
nebo jpeg (ip9. Pro vložení obrázku stiskněte na kafiě Vložení tlačítko Obrázek.

opět upozorňuji, u režimu kompatibili4l nejsou clclstupné ušecbny možnosti a mc,lžnc,lsti nastauení
ue uašem dokumentu se mohclu lišit od skutečností popisouaných u této knize.

V aplikaci PowerPoint můžete ale r,1,užít vhoclného íozložení, které jste určili už při vkládání novéhc,
snímku. Zvolíte-|i kterékoli rozložerú, které umožňuje vložit na plochu snímku další objekty, zobrat,
se na ploše snírnku rám a uvnitř rárneček s několika tlačítky. Stisknete-li tlačítko Yložit obránek ze
souboru, br,rde výsledek steiný jako při zadání výše uvedeného příkazu. Na obrázku 5.B je výhodně
r,l,užito rozložení Obtázek s titulkem.
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Obr. 5.& Wožení obrázku (PowerPoint)

\- dialogovém okně Vloát obtázek (viz obrázek 5.9) otevřete disk a složku s uloženým obrázkem a ly-
berte ikonu obrázku.

Obrrizky si můžete prohlédnout už u okně Wožit obrdzek, když z nabídky tlačítka Zobra,zení
zaddte příkaz Miniatury jako na obrcizku 5.9 uprauo naboře.

Obrázek nemusíte ukládat doprezentaceprostřednictuím dialogouébo okna, můžete k tomupoužít
i scbránku. Obrázek je ušak třeba oteuř,ít u jiném proqramu a přenést jej (celý nebo uýběr) do
pre z entace pomocí s c b ránky.

Tlačítko Vložit nepoužívejte bezhlavě. Jak můžete na obrázkl 5.9 vidět, disponuje nabídkou, která
umožní vložit obrázek třemi způsoby:

/ vložrlt * obtázek je do dokumentu vložen, čímž akce končí.

r' Připoiit k souboru - obrázek do dokumentu vložen není, zastává ve svém původním umístění.
V dokumentu jej však vidíte, jako kdyby byl vložen. Pokud by obrázekbyl z původního umístění
odstraněn nebo přemístěn, propojení se zruší a obrázek v dokumentu nebude dostupný (platí
pro \řord). Výhodou 1e, že veiikost dokumentu plného obrázkfl se nijak nezvětší.

r' VloŽit a propoiit - obrázek 1e vložen do dokumentu , aIe je zachováno propojení s původním
umístěním. Pokud by se obrázek v původním umístění změnil, následně se změní i obrázek
v dokumentu.

Základní ÚPrauy obrázku - umístění, změna uelikosti, otáčení. atd. se proucídějí sbodně s dříue
popsanými postupy.

Pro obrázky poskytuie kafia Fofínát -+ Ntistroje obtfuku následující možnosti úprav:

/ Jas a kontrast, záklaďní parametry každéh o obrázkl, nastavíte z nabídek tlačítek Jas a Kontrast,
která najdete ve skupině Upravit - viz obrázek 5.1O.

/ Chcete-li změnit základní barevné laděú obrázkw, lybírejte další odstíny z nabídky tlačítka
Přebarvit ve skupině Upravit.

tnlogové okno Yložit obrúzek

Připoimí k souboru

Vložir a propoiit

TIp

@
llaíítko vhžit

ffi,
ffi,x

NúďroP obrózku

tas o kontrasi
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Obr.5.9: Jak uložít obruizek

Obr.5Ja Naslaueníjasu a konlraslu



Obrázky mohou bý zdrojem potíži neboť neúměrně zvětšují velikost souboru. Je -Ii to možné,Ize
udělat opatřenípro zmenšenívelikosti souboru, i když to může byt na úkor kvality obtázku, Když
stisknete tlačítko Komprese obrtfulrů, otevře se steinoimenné dialogové okno. Z něj stiskem tlačít-
ka MoŽnosti otevřete dialogové okno Nastavení komprese - viz obtázek 5.11. Velikost obrázkít
mŮŽete uplavit snížením roziišení na 96 bodi/palec (pro e-mail), 150 bodů/palec (pro projekci)
nebo 22O bodů/palec (pro tísk), a pak definitivním odstraněním oííznurých částí. Kromě toho lze
obrázek komprimovat, což je způsob běžný u formátu ipeg.

obr. 5.1 1: Nastauení konxprese

JestliŽe jste to s formdtouáním obrázku a použitím eíektů přebnali, můžete obnouit jebo půuodní
uzbled stiskem tlačítka Půtlodní na,staaení obrd,zku ue skupině I}prauit.

/ M-bŽetezměnítstyl obrázklvsekciStylyobťazkn,jaknazrnčlleobrázek5.12.Kdalšímtlačítkům
se dostanete, použijeteJi malý posuvník po pravé stíaně. Stiskem tlačítka Více (pod posuvnrkem)
zobrazíte nabídku se všemi dostupnými styly.

§ §řs ! @ ry, -9"ifrs
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Obr.5.12: Stylobrázku
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lvor obrúzku

Oříznuti obrúzku

Inohgové okno FunuúI

obrúzku

MS Office dovoluie zménit záHadní tvar obrázkl (oblykle obdélník), když zvolíte některy z n aru
z nabídky tlačítka TVar obrafuku v sekci Styly obrafulru. Příi<lad můžete vidět na obrázku 5_1-1-

obrázek je zde lrymezen obrysem r,ybraného tvarrr. Vše můžete ještě dotvořit, když budete po
sunovat deformační (žluý) úchlt.

obr. 5,1 3: Z?něna tDaru obrázku

Obrázeknemusíte pfezentovat světu celý. Zkaždé strany je| můžete o libovolný kousek oříznout_
Když stisknete tlačítko oříznoutve skupině Velikost, můžete uchopit obrázekzaúchY a tahem
dovnitř nebo ven měnit velikost oííznutí. Způsob oíízrutí obrázku je naznačen na obrázku 5.1+.
je zde ořezáván pravý okraj.

Obr. 5,1 4: Oříznutí obrázku

Jestliže vám pás karet k úpravám obrázkw nestačí, můžete z místní nabídky nebo z tlačítka sekce Styty
obr:fulru na pásu karet Formát -+ Nristroje obúzl<tt otevřít dialogové okno Formlít obrifuku. Většina
nastavení je prakticky shodná s nastavením formátu ťvaru; výplň sice neize použít, zato plně uplatníte
banr-r a styl čáry (obrys), stín, prostorový efekt a otočenív prostol1l.



\astavení speciiická pro obrázek poskytuje kategorie Obnfuek, ale nal'dete zde vlastně ien možnost
útázek přebarvit a íasta'veíí jasu a kontrastu - viz obrázek 5.15.

DŮležité je zde tlačítko Původní nastavení obtázl<rrt, kterym můžete zlikvidovat všechny své marné
pokusy o úpraly a začít znovu s čistým stolem.

Obr.5.15: Dialogoué okno Formát obrázku

Další nastavení jsou společná i pro jiné typy oblektů; než se k nim dostaneme, řekněme si o nich zá-
kladní informace. Jeďná se především o tzy. trafy.

5.3 Jok procovot s borvomi
\eŽ se pustíme do práce s tvary, musíme si něco říci o tom, jak pracovat s barvami; později by to
zdržovalo a nástroje pro práci s barvami jsou univerzálni 1,1rržijete jak píi ptáci s wary (obrys, 1Yplň),
tak i při práci s textem (barva písma, stínování). Vždy budete mít k dispozíci stejnou nabídku tlačítka
Barva a stejná díalogová okna.

V této krritké kapitole se bude bouořit nejen o batacícb, ale také o způsobu qfulně plocby a obry-
souýcb čarácb.

Barvri r,ybíráte z rozevřené nabídky jako na obrázku 5.16. Nestačíli vám to, co nabídka poskytuje, zvolte
položku Dalšíbarvy a r,ybírejte v dialogovém okně Barvy, které vám posLltne dokonalý komfort.

Neiiednoduššíie zvolit pro aktuálníobiekt banrr pŤímo z této nabídky, k dispozici máte poměrně pestrou
škálu barev motivu a 10 standardních barev.

původní nastovení ofuúzku

tak pracovol s borvort

Výbú barvy
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Dolší barvy

Přechody

|j§!Weq6'rf.j

Obr.5.16: Nabíctka tlačítek pro nastauen,í baruy (písmo, obtys, uyplň)

Další barr,y jsou dostupné, pokud z tohoto sežnamu zadáte píkaz Dalšíbany. V otevřeném dij

vém okně Ba*ry (liz obrázek 5.17) můžete volit 1ak barr,Tl Standardní, tak i bany vla§tní, kd€

k dispozici takřka nekonečný počet barevných odstínů

4 |,5

5tandardni

EdťVyi

r--**-lr.--*::*,-J

t_J,-,!r_l

l
§

,.éktnáhí ,
Fú§e#rostl

Obr.5.17: Dialogoué okno BalLy (kafty Standardní a Wastní)

Další řádky se buclou ýkat kreslených waru; pokud si chcete vše hned r,yzkoušet, nakíeslete si libovcri-

ný tvar: volte z nabídky tlačítka Tvary na kartě Vložení, na ploše r,ykreslete obrys a mŮŽete se puýir
do barev.

přechody můžete volit přímo z rozevŤené nabídky jako na obrázku 5.18; k dispozici máte sadu světlrth
a sadu tmavých přechodů. Nezapomínejte na dynamiclý náhled|

Další přechody jsou dostupné v dialogovém okně Formát tvaru, které otevřete pÍÍmo z rozevřené na-

bídky zaclánímpííkazu Da§ípřechody. Na obrázku 5.19 můžete vidět, iak se nastavu'e ýplípozadÍ
snr'mku přeclvolenými ban ami.
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Obr.5.1& Přecbody

Výplň
\_/ tr! vypne
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obr.5.19: Dialogoué okno Formát tuaru- nastauení přecbodu
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lexlury

0brúzek iako textura

CbceteJi nastauitform.ít jiného tuanl, nemusíte dialogoué okno Formd.t taaru zauírat. MťtŽete_Ie

opustit klepnutím na plocbu snímku, k d,ialogouém oknu Formd,t taaru se urátíte opět klepl'tutínr-

kamkoli na jebo plochu.

Určit však můžete i dnrhou barr,.u pro přechod mezi barvami (rozevírací seznamBarva), {p přechoit
(lineární, paprskový, ]nralatý, cesta), Směr přechodu, úhe1, umístění ukončení atd.

o něco jednodušší je nastavenívýplně textufou- vlzobrázek5.2o, Dostupné textury se zobrazuiípřrm
v rozevřené nabídce, dynamickli náhled aktivně pomáhá.

W
ffi
§

W
W
W

paz*furlry.

obr.52o: Textura

zyolíte-Ii z rozevíené nabídky tlačítkaBarva položku Obnfuek, bude třeba lrybrat obrázek v otevřeném

dialogovém okně. Tento obrázek pak lryplní celý war, a pokud bude mít tvff odliŠný poměr stran, bude

deformován. pak je výhoclnější vkládat obrázekjako texturu; v nabídce tlačítka Batvy zvolte PoloŽku
Textura -+ DaIší textury. Otevře se opět dialogové okno Formát obrázku, tentokrát ale bude v kategorii

Výplň nastaven přepínaČ do polohy obrázek nebo texturová výplřt_ viz obrázek 5.21.

Výplň tvaru pak můžete volit z obíázku (po stisku tlačítka Obtárzek se opět otevře přísluŠné dialogor-é

okno) nebo z klipartu (v otevřeném dialogovém okně Vybrat obránek bude k dispozici galerie do-

stupných klipartů).

Dlaždtce (vložený obrázek) můžete zvětšovat nebo zmenšovat v číselných polÍch Měřítko X, Měřa't-

ko y, to ovšem jen v píípadé, že zaškfinete políčko V}ntvoř,it z obrrfuku texturuz dlaŽdic. MŮŽete volit

l :.:.;.: - ;í.i .

li{iii:i*:li:j,;;
,:,:naii;]]!]:i:];:ilril.
i;ri]ó ja]l};1]::]:!t1

]:::].i.:!],:.|]:,:] j:];,]:'i,



obr. 521: obrázek nebo textura jako uyplň tuaru

možnost otáče:nía dovolit, aby se obrázky otáčelyspolu s tvarem. ostatně, zkoušeite,
obrázek 5.22, je zde v\ožen kiipart a nastavení odpovídá obrázku 5.27.

ukázku nabíz,í

Obr.522: Tex:tura z d,lažtl.ic

Obrysové Čáry sice souvisí s barvami jen nepřímo, ale protože pro jejich nastavení se používají stejné
ProstředkY, zmíním se o nich lž nyní. T]oušťku čáry volíte přímo z nabídky tlačítka obry" , položky
Váha - viz obrázek 5.23 vlevo.

Typ čáry volíte z nabídkry tlačítka obrys z položky Pomlčky - viz obrázek 5.23 vpravo.

Ofuysové čóry
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obr.523: Tloušťka a tw čáry Obrysu

Ner.ystačíteJi sí s nastavením, jež poskl,rují nab{dky, otevřete z poslední položky nabídky dialogor-é
okno Fofmát tvaťu; tentokfát se otevře v kategorii Styl čáfy - viz obrázek 5.24.

Tloušťku čáry nastavíte v číselném poli šřka, povolena je hodnota do 500 bodů. Můžete určit §p
složené i přerušované čáry. Zakončení čáry může bý čtvercové, kulaté nebo ploché, a pokud chcete

|6-'l - r* --lťoíaffilm: l- Ý l Korcvť n€i lŤ Ý ll= ]

f€lks§treeéáťell |§i,] n*r,*'*konol [řJ:--, , ,
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Typ dgžené ťáryl

Tlp přeluiuvmÉ ťáry:

Typ z3!*nčeni čáryl

TíB rp§lenil
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Obr.524: Dialogoué okno Formát tuaru- Stjll čáry



Přesně vidět, jaký )e rozďíl mezi zakončením kulat/m, zkosením a pokosem, zvětšete si místo sýku
dvou úseček la 5O0 o/o.

\astavení Šipky bude aktivní v případě, že jste nevložili plochý rvar, ale úsečku. pak můžete určit ryp
ŠiPkY Podobně jako na obrázku 5.25, nebo po zadání pííkazl Da§í šipky upřesnit nastavení v dialo-
govém okně Form:lt tvaru.

O tom leccos naznačuje spodní část obrázku 5,24. Mllžete volit ryp začátku a konec šipky, a také ve-
likost začátku i zakončení.

Obr. 5 25: Nastauení šiPky

5.4 Jok procovot § lvory
Tvary jsou dostupné z nabídky tlačítka TÝar v sekci Ilustrace na kartě Vložení, Jakmile toto tlačítko
stisknete, rozevŤe se velmi bohatá nabídka, která je rozděIena do deseti skupin - viz obtázek 5.26. (Na
obrázktt je vzhled nabídky upraven ptoti základnímu zobrazení tahem myší za pravý dolní roh.)

Jakmile stisknete tlačítko oblektu, ktery chcete nakreslit, nabídka tlačítka tVar se skryle a ukazatel myši
nabude Ňar kÍížku. Ted musíte na ploše okna r,ykreslit zhruba obrys budoucího objektu. Když mezitím
rYkonáte iinou akci, o možnost vložit L:lar se připravíte a muse]i byste pak tlačítko stisknout znol,t].
Obrázek 5.27 naznačuje vložení dvou warů - obdélníku a veselého obličeje (smajliku).

APlikaci Word aytuáří Pro práci s tua?y tzu. Kreslicí plátno, což je prauoúblá plocba, která práci
s tuaty usnad,ní a Po klePnutí na okolní plocbu se zauře. Pokud. byste necbtěli s kreslicím plátnem
Pracouat, je třeba znlŠit zaŠkltnutí políčka Při uklád.ání taanů aytaořit automatitky kreslicí
Plátno . Najdete je u dialogouém okně Možnosti , kate7oňe Upřesnit , u sekci Možnosti úprau .

j. ,.:i:! §# Eb,Tre}

*,j Eášřb€!ry*bi?s*...

iúo*,,llSg

Styl šipky

tok ptocoval s tvory

tok vylvoťtl lvor



přesné kreslení lvaru

Delomace lvaru

obr. í26: Nabídka tlač,ítka Tuar

obr.527: Jak uložit tuar

MS office 2007 vám umožní některé geometíické wary kreslit přesně, podržíte-li při kreslení objektu
stisknutou klávesu SHIpr:

r' při kreslení obdélníku bude výsledkem čtverec,

/ při kreslení elipsy vznikne kruh,

r' při kreslení čáry nebo šipky můžete řídit sklon čáry přesně po 15 '.

Některé tvary (například šipky, nápisy nebo iiné wary) lze deformovat, což znamená, Že v rámci moŽ-

ností 1ze zrrrěnit jejich tvar. Takový objekt je opatřen dalším úchyem žluté barr,y. Uchopením za tento
úchyt (ukazatel myši se podobá malému trojúhelníčku) 1ze obiekt deformovat. Některé Ňary tak \z,e

změnit téměř k nepoznání, ukázku můžete vidět na obrázku 5.28.



Obr.52& Uklízha deformace tuaru,

TvarŮ na ploše snímku může blt velmi mnoho a může se stát, že se v nich přestanete orientovat. Některé
z ních mohou bý malé nebo špatně dostupné, takže se vám je nemusí podařit ani ,,nasahat". V tom
případě si lze v aplikacích PowerPoint a Excel zobrazit podokno r,ryběru, Je dostupné z kaffy Domů,
v sekci Úp*oy, z nabídky tlačítka Vybrat zaďáúm položky Podokno výběru. V této knize už o něm
byla řeč, najdete ie na obrázku 3.36.

Jok rozmístit obiekty no ploše snímku

Oblekty na ploše jistě nebudete chtít mít rozmístěny jen tak nahodiie. Přece ien je třeba trochu dbát
na estetiku. Při přesunu, jak už isme si řekli, objekty trochu poskakují, ate \yrovnat kruh, tíoiúhelník
a obdélník do jedné řady není přesto nic jednoduchého. Pfoto jsou tu pomůcLy. Řadíme mezi ně pra-
vítka, vodítka a míížku.

Pokud se pravítka nezobrazljí, přejděte na kartu Zobtazení a zaškrtněte políčko Pravítko. Příslušné
ftístroje pak najdete na horní a levé straně dokumentového okna. Rozměry na nich uváděné jsou v cen-
timetrech a střed souřadnic je uprostřed snímku.

V aplikacích PowerPoint a Pubiisher se při přesunu zobrazljí na pravítkách značky odpovídající objektu.
\r ostatních aplikacích vám pravítka příliš nepomohou.

Mnohdy vám ani tak nebude záIežet na umístěníobjektu vzhledem ke snímku , jako na umístění jednoho
obiektu vzhledem k druhému. Můžete k tomu použítíŇížku nebo vodítka.

Vodítka vám poskytnou aplikace PowerPoint a Publisher. Zatímco v Publishenr r,T,tvoří vodítka hustou
síť linek, v PowerPointu jsou implicitně k dispozici vodítka pouze dvě, můžete si je ovšem naklonovat.
Zobrazt\í se na ploše snímku jako přerušovaná svisIá a vodo-
rovná čára protínalící se ve středu snímku (v bodě 0;0).

V Publisheru zobrazíte vodítka zadáním příkazu Zobtazit -+
Vodítka naúčař7. Tím veškerá manipulace s vodítky končí.

PowerPoint dává k dispozici dialogové okno, jež otevřete
z místní nabídky příkazem LdřížJra a vodítka. V otevřeném
dialogovém okně zaškrtněte políčko Zobtazit vodítka na
obrazovce - viz obrázek 5.29.

Přiblížíte-li se při přesunu oblektu k vodítku, zjístíte, že se vám
oblekt odtrhne od ukazatele myši a jako magnetem píitažený
přiskočí k vodítku. Takto můžete snadno obiekty lTrovnat,
i když jsou zcela jiného tvaru, Obr, J2ý; J6P 2gbrazit mřížku a uodítka

Podokno výběru

tak rozmistit obiekty no ploše

snínku

Pravítka

Yodítka
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přesun vodítek

Mřížka

CbceteJi obiekty zarounat k uodítkům podle středu,
stisknutou klduesu sarr.

budete mít usnadněnu úlobu, podžíteJi

Při stisknuté kláuese Atr se objekty k uodítkůlm nepřicbytriuají

Vodítka lze přesunovat _ postači když vodítko uchopíte myší a odtáhnete je na jiné místo. Ukazatel ml-§
je přitom dóplněn šipkou směřující od středu souřadnic a číslem lkazulícím poiohu vodítka vzhledem

ke středu souřadnic snímku.

Na obrázku 5.30 můžete porovnat použití vodítek v aplikacích Publisher a PowerPoint.

,ffi

obr. 5 3a Použití uod.ítek (l'ublisber, PouerPoint)

Voclítek může být na ploše snímku více. Pro zobrazení dalšíl-ro vodítka přesuňte stávalící vodítko za
současného stisku klávesy Crnr. Pro umístění vodítka je třeba uvolnit dříve stisk Úačítka myŠi neŽ klá-

vesnící.

Přeb},tečná vodítka můžete odstranit tak, že je odtáhnete mimo prostor snímku, anebo je necháte splr'
nout s původním vodítkem.

Někdy je však výhodnější použít místo vodítek mřížrrr, i tu můžete zobrazitv PowerPointu pomocí díalo,
gového okna Mřížka a vodítka - víz obrázek 5.29. Zaškrtněte políčko Zobrazit mřížku na obrazovce.

Mřížku Ize také zobrazit a skryít zaškrtnutím políčka lÍrrížka na kartě Zobtazeni, s mřÍŽkou dokáŽe pra-

covat napříi<lad i §řord, míížka v Excelu je určena k jiným účelům, takže k ní obiekty nepřiskakujÍ.

Míížkav powerPointu se zobrazuje jako íada bodů, kreslící plátno '§?'ordu 

'e 

napíoti tomu hustě \rykí}Io

spletí čar - viz obrázek 5.31.

ZaškftneteJi u aplikaci PouerPoint dialogouém okně Mřížka a aodítka PolíČko Přicllytit objeku
k jiryým objektům, budete mít usnadněno uspořádání objektů, lateré mají spolu souuiset, i bez
použití mřížky a uodítek.



Obr.531: Objekty nakreslené pod,b mř.ížky u kreslicím plátnu Wordu

tormót lvoru

Pokud na objekt poklepete, vzápětí se zobrazí karta Fofínát, která podle typu obieku obsahuje Ná-
stroje kresleni (wary, textové pole, §řordArt), nebo Nástroie obnfuku (obrázky, kliparty). Srovnejte
s obrázkem 5.32.

z této kafty mŮŽete nastavit r,liplň a obrys objektu a navíc jej lze doplnit efekty. Nelrychleji a komplexně
be změnit formát objektu, použijeteJi styly waru. Ty jsou dostupné v sekci Styly tvaru, vidíte je tam
iako tři malé čtvercové rámečky. V seznamu je však mnohem více stylů, ty jsou dostupné za porlroci
malého posuvníku, Kompletní sezflam (viz obrázek 5.33) rozevřete stiskem malého tlačítka Více; na
obrázku 5.32 právě na toto místo míří ukazatel myši.

\evy'uŽijete-li vestavěných stylů, můžete se pokusit nastavit formát objektu jinými prostředky; l ty jsou
dosfupné v sekcí Styty tvanr.

Vnilň tvaru nastavíte, stisknete-li stejnoimenné tlačítko. Nabídka tohoto tlačítka se věrně podobá na-
bídce tlačítka Barva, s nímž už isme v této knize setkali - viz obrázek 5.16.

Úry§ tvaf,u má rovněž k dispozici vlastní tlačítko , i zde je nastavení barev shodné. Kromě barr,y však
mŮžete z tozevíené nabídky tlačítka nastavit i typ a vzhled čáry; chceteJi, můžete se vfátit ke kapito-
le 5.3 Jak pfacovat s barvami.

obr.532: Karta Formát -) N^troje kreslení

Fotnút lvuru

Styl tvota

Yýplň tvaru

Obrys tvoru
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obr.533: stJ)ly tuanr

Třetí tlačítko, Efekty tvaf,ů, je víceúčelové. Stisknete-li ie, dostanete nabídku šesti typů efektů, přičemž
tento sežnam je ještě dopiněn základními předvolbami - viz obrázek 5.34.
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Obr.534: Eíekty tuanl

Nabídka efektů je skutečně bohatá, můžete volit mezi dvourozměrným a tíírozmětným zobrazením
a doplňovat ťvary záíí, odrazy, stín, tvary Ize rizně deformovat či otáčet. Podrobnému průzkumu vám
skutečně nikdo nebude bránit. Na obúzkl 535 mažete vidět malou ukázku - na obdélník byla uplat-
něna Předvolba 10, je pootočený doleva a je použit efekt Odraz.



Obr, 5 35: Ukázka použití efektu

írny lze přiřadit objektu z nabídky tlačítka Efekty tvaf,ů. Jejich přesné nastavení umožřtttje právě dialro-

gové okno Fofínát tvaru, kategorie Stín - viz obrázek 5.36.

Obr, 5 36 Nastauen,í stínu

Z mbídky tlačítkaPředvolby lze vybrat ieden z 23 qypu stínu, ktelý Ize opatíitlibovolnou barvou. Ke
každému stínu lze nastavit Průhlednost v rozsahu O až 700 0/o, Velikost od 1 do 20O o/o, Stín mŮŽete
Rozosřit v rozmezí od 1 do 100 bodů, pootočit o určiý Úhel od 1, ďo 359' a konečně Ize ]UÍčitYzdá-
lenost od objektu od 0 do 200 bodů. Stín, na němž jsou uplatněny paíametry podle obrázku 5.36, je
použit na obrázkl 5.37.

slín lvaru

P růhle ď no sI, p ool o itlllí,
vzddlenosí
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Seskupení o oúlěbní obiektů

Ndslroie kredení

Obr. 5 37: Lrkázka st,ínu

Seskupení o oddělení obiekrů

Jestliže je několik obiektů r,ybráno a -"f/ se rozhodnete manipulovat pouze jedním z nich, budou se tyto
změny ýkat všech r,ybraných objektů, ať už půjde o přesun, změnu rozměrů nebo otáčení. Přitom se

ale všechny objekty otáčejí samostatně kolem svého středu.

Pro uspořádání objektů je určena sekce Uspořádat na kartě Formát -+ Nástroje kreslenÍ, jako na obráz-
ku 5.38. Mimo jiné je odsud možné i několik objektů seskupit.

{S eienést do popředí *

1 @,rřxnÉst ďg poza*i .
l?' -1ň} Pofl§Én0 vyĎťrU

§k*pina

Umofňuje seskupit *blek§, aby
5 niťni by'0 rnoŽnd praeovatjako

Obr,538: Jak seskupit uybrané objekty

ChceteJi r,ybranými oblekty trvale manipulovat společně, můžete je seskupit zadánímpíkazu Skupina
z nabídky tlačítka Skupina; stejný příkaz ie dostupný i z píkazl Skupina z nabídLy tlaČÍtka Uspoádat
na kaně Domú.



Př,íkazy pro seskupouání objektů lze zadat i z místní nabídky,

\a obrázku 5.39 vidíte třikrát stejnou trojici objektů. V levé části jsou oblekty r,ybrrany, uprostřed obráz-
hl 1sou oblekty již lrybrány, napíavo jsou seskupeny.

Pokud seskuPenými obiekty otcíčíte, otáčejí se ušecbny kolem společnébo středujakojeden objekt

Objekty není nutné seskupovat najednou, již hotové
objekty nebo skupiny.

\echcete-li už ďále pracovat se seskupenými objekty,
pŤíkazu Skupina + Oddělit z místní nabídky.

skupině lze stejným způsobem přidávat další

můžete je opět osamostatnit například zadáním

Obr. 539: Seskupen i objekt ů

Skupina

Oddělení skupiny
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Poiadí

Přenésl do popředí o do pozadi

Překlopení, otoieni a otóčení
ohiektt

Pořodí

Mnohdy ie obiektů na snímku víc a pak se stane, že se navzájem překrywajÍ. Někdy se clokonce rnenŠÍ

objekry pod většími úp1ně zttatí.

často na tom, jak se oblekty píekr-fuají, velmi záleží. Pozorně si prolrlédněte obrázek 5.40. Zdá-li se

vám, žeobě poioviny obrázkujsou stejné, tak se podívejte pozofněii. Ano, elipsa se přesunula ze sPodru

pozice až nahoru a překryvá ostatní objekty.

obr, 5,4a Nastauen,í pořadí objektů

pořaclí objektů můžete měnit, r,yberete-li obiekt a zadáte některy z pÍkaz'ťt ze sekce UsPořádat -r
Přenést do popředí nebo Přenést do pozadí. TÝéž pííkazy lze zadat i z místú nabídky.

pokud chcete, aby by1 objekt přesunut nahoru (dolů) Jen o jednu pozici, použiite píkaz Přenést blÍŽ
(dál).

příkazy k určení pořadí je možné zad,cí,uat i z nabíd.ky tlačítka Uspořádat na kartě DomŮ .

K určení pořad.í lze rouněž použít podokno uýběru (Ýyběr a oid,itelnost), se ktetym jsme se uŽ

u této knize seznrí,mili - uiz obrcízek 3.36.

Překlopení, otoření o olúření obiekrů

Překlopeni otočení a otáčení jsou různé pojmy:

/ Při překlopení se oblekt otočí kolem svislé osy.

y' Při otočení se oblekt otočí doprava nebo doleva o 90 ".

/ při otáčení obiekt plynule rotuje podle středu nebo protěišfto rohu.



K otoČení Či překlopení slolží píkaz z nabídl<y ílačítka Otočit v sekci Uspořádat nakartě Formát, nebo
z rnbídky r]ačitka Uspořádat na kartě Domú - viz obrázek 5.41. Vlevo nahoře je nesymetrický obiekt
v záklaďú pozici, uprostřed stejný oblekt otočený o 90 ' doprav a, yptayo je překlopený svisle a vlevo
dole je překlopený vodorovně.

Obr.5.41: Přek]opení a otočen,í

5.5 Dolší obiekty
Nyní se krátce zmíním o několika dalších ťypech objektu, které ie možné do dokumentu vložit; jsou to
především klipar§, §řordArty a oblekry rypu SmafiArt.

l0iporty

MS Office disponuje galeiítzv. klipartů, což je sada jednoduchých obrázkíl ve formátu wmf, kterymi
lze rychle graficky doplnit text nebo píezeríací, můžete je polžít i k dokreslení atmosféry tabulek
nebo grafu.

Kliparty \že v|ožit nejlépe prostřednictvím podokna Klipart (:liz obrázek 5.42), kteté otevřete stiskem
tlačítka Klipar:t na kartě Vložení.

V podokně Klipat se zobrazí miníatury všech klipartů, které r,yho-"rrjí podmínce, po zadári masky *.*

a stisku tlačítka Hledat se zobrazívšechny.

ŇŇ,|163

Nobídka tlačítka otoďt

Další ohiekty

Kltparty

Yhženi kfrpartu
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Výběr ninialury

liliport jako skupino
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Obr. 5,42: Podokno Klipan

Naje<lete_li na některou z miniatur, zobrazí se popisek, kteý naznačí, do které kategorie 1e klipan zaÍ'l,-

zen, a jeho rozměry v bodech (šffka , r,}ška) a velikost souboru, v němž je klipart uloŽen.

Znáte-li název kolekce , v níž je klipaít zaíazen, můžete iei Vepsat místo masky, například Zvířata neY>c,

Rostliny.

Najeclete-li na miniaturu, zobrazí se po její pravé straně tlačítko nabídky; po jeho stisku mŮŽete Z íOze-

vřené nabídky klipart vložit na plochu dokumentu, kopírol,at do schránky, eventuálně nastavit některe

jeho charakteristiky.

Klepnutím na miniaturu uložíte klipalt na plocbu clokumentu.

Další klipary,.isou dostupné na internetouýCh stránkcícb společnosti Microsoft, které jsou přístLQné

po klepnutí na odkaz Klipa,rt! na ulebu olJice onhne - uiz obrázek 5.43.

Všechny kliparty isou Sestaveny z tvaťh, které jsou sdruženy jako skupina. KaŽdou skupinu 1de rozdelrt

na její elementy, pokud ji r,yberete a na kartě Formát --> Nástroje kreslení z nabídky tlaČÍtka SkuPina
zacláte píkaz oddělit. Něktefé Ňary Ize oddělit dokonce několikrát. Tyto tvary, které byly nakreslens

zručnými grafiky, můžete potom sami použít při vytváření vlastních obrázkŮ. Jak lryPadá oddělenr'

klipart, naznačuje obrázek 5.41 vpravo (vlevo je vidět původní stav).



Obr,5.43: Klipafty na webu společnosti Microsoft

obr.5.44 Klipa?,t jako oddělená skupina

WordArty

Dokument mŮŽete osvěžit použitím ozdobného textu -'§(l'ordAítu. Uplatní se pone|více tam, kde je třeba
zdÍraznií nadpisy. Typ \řordArtu lrybíráte z rozevřené nabídky tlačítka'W'ordArt jako na obtázktt 5.45.

}UordArty



Eďitace pbna WonlArtu

Nástroie WonlArtu

Yzápětí se na ploše snínrku objeví rámeček §íordArtu s rlzbra-
ným nápísem ,,Sem napište text"; při prvním stisku významové
klávesy bude tento text zrušen a nahrazen tím, co napšete,
jako na obtázku 5.46. Pokud potřebuiete, aby text byl vložen
na více řádků, můžete jej zalomit na konci řádku stiskem
klávesy ENrtn.

Pokud byste chtěli editovat písmo §7ordArtu, je třeba přejít na
kafiu Domů apottžít nástrojů pro formátovánípísma ve skupi-
nách Prsmo a Odstavec. Zvolte vhodný typ písma v rozevíracím
seznamu Písmo a určete veiikost písma v rozevíracím seznamu
Velikost. PIatí, že všechny znaky ve'S7ordArtu mají stejnou
velikost, není tedy možné formátovat některé znaky jlnak.

Všechny nástloie pro další úpravu \Xl'ordAfiu najdete na kartě
Fofmát -+ Nástroie kreslení, která se opět tomuto obiektu
pružně přizpůsobí.

Záhy ziistíte, že'\Ý'ordArt je vlastně obdélníkový tvar, s kterym
můžete podnikat totéž co s každým běžným ob'ektem. Možnosti
jsou bohaté, daií se nastavit mezery mezl znaLry, svislý text, tvar
\řordArtu, obrysy, výplň, stíny, prostorové efekty, i parametry
Steiné iako u ostatních objektů, například obtékání.

:
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Obr.5.46: Wožený te^:t WordAftu

'§ý'ordArt má ale také své vlastnínástroje, které se na kafiě Formát -+ Nástro|e kreslení dovedně vmáČklr
mezi ostatní - viz obrázek 5.17.

Platí, že nástroji pro úprauu tuanl editujete rcímeček WordAttu a jebo qlPlň, stejně jako jakýkoli

iin1| tuar. Nástroii WordAnu pak můžete editouatformát ulastn,í.bo textu.
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obr. 5.45: Jak u]ožit WordAn

m

obr.5.47: Náýroje pro úprauu WordA?tu



fuevším můžete změnit Styl VordArtu; tíi tlačítka se stylizovaným písmenem A jsou vždy dostupná,
k dalším se dostanete bud pomocí posuvníku, nebo stiskem tIačítka Více jako la obrázku 5.47.

\-lastní text Ize upravit troiicí tlačítek po pravé straně vymezené sekce:

/ vÝplnt€xtu - pomocí již chronicky známé nabídky můžete nastavit bany motil,rr, přechody,
textury a dokonce lze text lyplnit obrázkem.

r' Obrys textu - (je to něco jiného než obrys §íordArtu!) umožňuje nastavit banr"r, váhu (tloušťku
čáry) a pomlčku (styl čáry).

/ Textové efekty- umožnínastavit stín, odraz, záíi, zkosen( otočenív prostoru a také transformaci,
což je záIežitost pro §fordArry vpická - viz obrázek 5.48.

§t
;l'e&

akde *k& ah§d. akd*

a.|
abcde i*bedei *§ř €Ť1}

l,-x_j
_. lŇ _t} ós%§!ryPl_Lvqnrb

.ó.ě-

Obt,. 5.4& Transformace'WordAftu

§andardní vzhled §řordArru (bez deformace) patrně záhy opustíte, a zvolíte některou z možností sle-
dování cesty nebo deformace. Samotné volby v nabídce naznačuií, jaký vzlied získá '§íordArt, pokud
púvě tuto možnost uplatníte; vše ostatně můžete kontrolovat přímo na ploše snímku, protože §řordArt
pružně reaguje na pohyb myší.

Některé deformace se plně uplatní pouze u uíceřridkouébo WordArtu (rozlomenébo stiskem Enryea).

Jeden ze střízlivěiších výsledků editace §řordArru můžete posoudit na obrázkl 5.49.

WMffiffiffi
Obr, 5.49: Hotoqý \Y'ordArt

xr"u* 
| 
t oz
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SnartArt

Výběr rozloženi §nartArí

použijete-li tranýormaci, může se zobrazit růžoty ticbyt. Tabem za něj mŮŽete efekt transformace
dóle dolad.it; na obrtízku 5.49 je tento úcbJ)t uiditelný uleuo práuě u okamžiku úpraty.

5morlArl

Ještě se stručně znrrírrím o rozloželí SmartArt; jeho možnosti jsou velmi široké. StaČi kdyŽ stisknC
tlačítko SmartArt v sekci Ilu§tface na kartě Vložení a vzápětí se mŮŽete v dialogovém okně Zml
obránekSmartArt seznámií s obrovskými možnostmi tohoto rozložení.

Všechna rozložerríjsou rozdělena do sedmi kategorii osmá shrnuje vše. Po výběru přísluŠné kategor
můžete volit na ploše okna jednotlivá rozložení, přičemž v pravé části okna najdete náhled s pomď
širokým popisem, jako třeba na obrázku 5.5O.
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prxew nebo prxovnim p*Lgtl ,
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§tsťfé 1,

Obr.55O: Jah uložit rozložení Smat"tArí

Jakmile stisknete tlačítko oK, bude \.T/brané rozložení uplatněno na ploše aktuálního Snímku.

Ihned jsou vám k dispozici přísiušné nástroje, protože se zobfazlie karta Návrh + Nástroie pro obráz§
SmartArt. Můžete měnit íozložení,ba*ry, upravovat styly obrázků.

Důležité při editaci může bý podokno s textem, V němž můžete vkládat text moŽná o něco pohodlněii neŽ

přímo clo textových polí Ukázku možností editace včetně podokna s textem ukazuje obrázek 5.57.

pokud rozložení umožňuje vložit obrázky, je na je|ich budoucím místě malá ikona. Poklepete-li na nL

otevře se dialogové okno vložit ob rázek, kde můžete příslušný obrázek lyhledat.

Některá íozložeflí vám dovolují vkládat organizační schémata (Hierarctrie), jiná dokážou popisor;r
cyklické dě,e (Cyktus) nebo výrobní procesy. Nemusím vám jako budoucím lektorum příliŠ napovídar
co bude pro vaše téma přednášky nejvhodnější. Ve škotách a kurzech naleznou pfezentace s rozloŽením

SmartArt jistě široké uplatnění.
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Obr.5,51: Jak u?rauouat rozložení SmartAlt

\a závěr této kapitolk1 mi proto dovolte malou ukázku na obrázku 5.52.

Knihy edíee KCID

Obr.5.52: Ukázka Použití rozložení SmartAlt



Tip

W
Nakres/ft textové pole

yložení textu do texiového
pob

přelékúni texlu

Propojmí textových polí

5.ó Textovú pole
Textové pole je běžný objekt, ktery ale ihned po vložení obsahuje kwrzor a dává tak možnost napsat
text. Znamená to, že ieho pomocí můžete vložit text do textu.

V textoué pole se uelmi snadno promění každý tuar, pokud jej uyberete a začnete Psát na klá-
Desnici.

KdyžstisknetetlačítkoTextovépolenaka*ěVloženívsekciText, dávámnabídkamožnostNakreslit
textové pole. Pak je třeba lykreslit na prázdné ploše dokumentu o předpokládané velikosti texto-
vého pole.

Text V textovém poli může by,t napsán přímo
z klávesnice, nebo jej zkopírovat z jiného do-
kumentu, eventuálně tíeba í z intefnetu.

Textové pole ie běžný obiekt, a proto se for,
mátuie steině jako například wary. Yložený
text napíoti tomu můžete formátovat iako
libovolný iiný text, s tím, že můžete v7nlžívat
i sryly. Textové pole může bý i obtékáno
(v aplikaci §řord) jako na obrázku 5.53.

Neve|de-li se text do iednoho textového pole, může pokračovat v dalším textovém poli, a to tak dokonale
že změnou veiikosti nebo formátu písma se text mezi oběma poli bude doslova přelévat.

Nejdříve ie třeba, aby byl obrys druhého textového pole někde vykreslen, potom stiskněte tlačítko Vy-
wořit propoi eni na kartě Fofmát v sekci Text. Ukazatel myši se změní do tvaru jako la obrázku 5.54.
Ted klepněte na textové pole, které má být propojeno, a tím propojení r,l,tvoříte; v druhém textovém
poli se ihned zobrazí navanljící text.

Toto je text Vložený do textového pole, které je

obtékáno jiným textem. Textová po|e se formátuje

podobnĚ jako kařdý jiný objek! text uvnitř

tÉxtového po|e formátujete jako běžný text.

poprášenÉ snÉhem, Frotože se časem teťéil natloni[ JsOu 1 ýto stopy

šrlgné. Je
takovÉto
eBistovat.

Mysleli
nejsme, ale
desĚt áut, I z
hory a také
tradičf,i uvítací

Tomáš rozďěluje rysilařky, protože my dva nejsme tak rycltlí jako

Cavell Meadows Traj| na jejímž konci nás čekaji alpínskÉ loqky

Obr.5.53: Obtehane textoue Pole

,,První stroj óasu je na srěté, přátelé!" prohlásiI
profesor Aftur TOrns. Shromáždáný vĚdecký tým
spOntánnÉ ratleska|.

,,Vítej i5tĚ, že problÉmem ce5ty časem se zabývám
dlouhá léta a že 5e mi ji teoreticky pOdEřilo prokázat.
Bohužel přílišná energetická náročnO5t apIikace
iOhůto fyzikálního jevu V praxi mi zstím znemožnila
jeho praktickou derrronďrf ei. Až včera v noci jsem
uskutečniI přesun drobných předmětŮ do minulústi 5

ry
minirnálnírni eneEetickými nárOkyi
postači k tOmu pOuhá automObilOvá
bateriE. prin.ip přesunu je tak
jednoduchý, že se není c0 divit ták
dIouhárnu pátrání v temn0tách. K

úspĚšnému proražení časové hariÉry
posiači několikanásobný průchod

obr.5,54: Propojení mezi textouými poli



5.7 Propo|ení mezi oplikocemi
LŽ isem naznaČoval, Že se někdy lyplatí po vložení objekt u z jlné aplikace ponechat si otevíená zaďníM_tk' n'9 OriO ad, Že bY v PŮvodním dokumentu nastala neiaká zm€na. U obrázků zas takvelké změnyreřrozi ale Pokud vkládát,e do dokumentu iiné aplikace tatuku .r"bo gruf, je pravděpodobnost změnaráČná, Je třeba, abY vložený oblekt na q'to zmtny operativně ..ago"ral, proto je tíeba zachovávatpropojení se zdrojovou aplikací.

Tipictrym příkladem je vloženítabulky Exce-
hlr do dokumenfu powerpointu nebo \x/ordu.
Protože §řord je integrující aplikací, schop-
mu sdružovat dokumenty všech aplikací
}§ Office, zůstaneme nyní u -ůl'ordu.

Dost teoretických úvodů, zkusme si to prak-
rickv-. Musíbý spuštěn jak Excel, tak i §rord.
_le otevřen dokument '§7'ordu, do kterého
budete vkládat tabulku, a dále je otevřen
!ešit, ktery zmíněnou tabulku obsahuje.

Tabulku budeme mít pro začátek jeclnodu-
ďrou -viz obrázek 5.55. Jistě máte podobnou,
nebo si ji velice snadno dokážete \,ntvořit.

\tberte celou tabulku (vČetně názvu'). Postačípo nípřejet myšípři stisknutém levém tlačítku (o torn,
iek Ýytvářet r.líběr, jste mohli číst v předchozícÁ kapitolách). 

'

ZkoPírujte výběr do schránkY - CTRL+C. Přejclěte k clokumentu 'W,ordu a umístěte kurzor tam, kam máblt tabulka vložena. Nejvhodnější bucle na táto místo vložit prázdný odstavec.
stiskněte dolní Část tlačítka yložit na kartě Domů. otevře se dialogové okno Možit iinak.
\- seznamu Týp r,yberte položku List aplikace Microsoft office Excel - obiekt.
Ted ProPojte oba dokumený - přepínač po levé straně přepněte do polohy Vložit propoj eni * vizobrázek 5,56; kdYbYste to neudělali, pak bý se dodatečné )mény tuu.rlki ..z .,,. propo;..rém dokumentu

řrovoz zBaz 2§03 zw4 Celkem
c 54 b5 a1 l90
B E2 52 15t

c 3t 38 4€ 111

:elkern 152 íla 155 462

Obr.5.55: Cuičná tabulha u sešitu Excelu

neodrazily.

Edirij.], ll.&!l liriiikĚii]h|á;ťiicitie$íiei:,E;iiáj

Iext v ledu Unicode bez forná|ovÉní

Obr. 5.56: Wožení tabulk1l Excelu do dokumentu jiné aplikace

Propoiení nezi aplíkacemi

tak vyívořit propoiení

Propojení Ercel - WonI

Vytvoření propaiení
v tlillogovén okně Yhžit frnak
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Když ted zavřete dialogové okno stiskem tlačítka OK, tabulka bude vložena do dokumentu '§í'ordu -
sfovnejte s obrázkem 5.57.

Obr.5,57: Dokument Wordu s propojenou tabu]kou

Vyzkoušejte si, zda isou opravdu oba dokumenty propojeny. Přejděte do okna Excelu a udělejte v tabulce
1ibovolnou změnu, změíte například ohraničení nebo vzhled výplně, můžete změnit i vstupní hodno§
(pozor, nedoýkejte se buněk se vzorci!). Když se ted víátíte zpět k dokumentu §7ordu, spatříte, žE
stejná změna posiihla i vloženou tabulku. Protože jsou oba dokumenty otevřeny, reaguie MS Offlce
bezprostředně a změna je okamžitá.

Pokud by se Word zdrribal změny akcel:touat, aktualizujte uložený objekt stiskem kláuesy F9.

Jestliže změníte cokoli v tabulce, potom Excel ukončíte a otevřete dokument'§7'ordu s propojenou
tabulkou, je tato tabulka ihned po otevření aktualizována.

Podobnym zpusobem, jakým jste uložili clo d,okumentu Wordu tabulku Excelu, můžete uložit i graf
ujltuořený aplikaci Excel. Vybraný graf zkopírujete do scbrrinful a do dokumentu lx/orclu uložíte
o|ět Prostřednictuí.m d.ialogouébo okna Wožit jinak. Tentokrát zuolíte položku Graf aplikace
Microsojt Office Excel -objekt. Nezapomeňte pomocí přepínače dokumenty propojit. Vllsledek
porounejte s obrázkem 5.58. Weuo je qraÍ ještě u okně Excelu, tprauo je již uložen clo dokumentu
Wordu.

Jak tabulka, tak graf jsou vloženy do dokumentu \Ý'ordu jako objekry, nemůžete proto do jejich vzhledu
lijak zasahovat. K úpravám je řeba použíí apllk^ci, v níž byly tyto obiekty q/tvořeny, můžete však
pomocí nástrojů §íordu měnit velikost objeL:tu a některé daiší parametry.

Podobně lze uložit do dokumentu Wordu snímek z prezentace PouerPointu; potom u okně Wožit
jinak uyberte položku Snínek aphkace Microsoft Office PoulerPoi.nt _objekt. Stejným způ-
sobem můžete uložit do dokumentu Wordu i jiné objekty, například obrázky.
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Obr.5.58: Graf uložeryi do dokumentu Ý6iiŮ
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xane se, Že ProPojení selŽe, nebo je potřeba upravít. Jak už jsem uvedl, můžete se pokusit propojení
rlitualizovat stiskem klávesy F9. pro úprar,r-r própojení je k diipozici místní nabídka, podobna iáuá naúÁzku 5.59.

}ie zdro1'ovému dokumentu (v našem píípadě tabulka nebo graf Excelu) získáte přístup, at zadáte kte-
rytoli z prvních dvou příkazů místní nabídky (upravit propojení nebo otevřít propoiení).

& ] !bj**"t
4§,i §orkavat

ffi:"oť:' .,
i# j §ktffilk§sat Brep{jsni

obr.559: Místní nabídka propojenébo oE-ektu

}Iůžete ale vwžítýhod nabízených <lialogovým oknem Propojení (viz obrázek 5.60), které otevřetez místní nabídky zadáním píkazu Propoiení.
oknu dominuje seznam propojených souborů. Údale o něm jsou Ťazeny dosloupečku; toto okno bohužel
Pň ProhlÍŽení lenabízí žádný velbý komfort, takže napŤíklad nemůžete měnit Ťazenív seznamu neboŠřku slouPcŮ, NestaČÍ-li vám údaje uvedené v seznamu, více podrobností se dovíte na ploše okna, po-kud danou PoloŽku l,Yberete. Ale ani tady zptavidlanespatříte úplnou cestu k souboru. V seznamu'lsou
odleva uvede nY název propojeného souboru (včetně úplné cestý k souboru), položka kož je napřil<1ad
u tabulkY Excelu název listu i propojené oblasti), typ propojeného dokumentu a zpúsob aktlalizace.
U aktlalÍzace se na chvr]i zastavíme. Uvedl jsem již, že všechny změny ve zdroiovém souboru se oka_mŽitě_Projeví i v ProPojeném dokumentu. Nemusí tomu tak aíe bý vždy, například tehdy, pokud byaktualizace měla zdržovat nebo pokud si to nepřejete. Akanlizacé op.uuá,, )drzri., po|rri otvíráte
ProPojený dokument, MS Office propojené objekty ihned aktualizule a ie-ti jich víá, nekdy se i pěkně
dlouho naČekáte, Pak se r,Yplatí přepínač Zptsob atŘualizac" ..yt*rr.t 

" 
propo|ení přepnout do polohyAktualizovat ručně. způsob aktualizace 1e pak naznačen ve čtvrtém sloi-rpci seznamu.

i;*xiil;**.|,l73

Upravil propoiení

Diologov é okn o P r op aiení

Aktuafrzoce propoieni
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Obr, 5.6a Dialogoué okno Propojení

Pak r,T,rzstane jiný problém - jak propojení aktlalizovat, když se ve zdroiovém dokumentu něco poď
statného změnilo. Je to iednoduché:

r' r,yberte obiekt a stiskněte klávesu F9;

y' z místní nabídky otevřené na obiektu zadáním píkazu Aktuaúžovat;

/ v díalogovém okně propojení lryberte příslušnou položku a stiskněte tlačítko Aktualizovat.

Jestiiže nechcete, aby bylo propojení aktualizováno vůbec, je třeba v dialogovém okně Propoied
zaškftnout políčko Uzamčeno.

Toto okno vám také může pomoci, pokud potřebujete něco změnit ve zdíojovém dokumentu, BěžnÝnt
postupem byste po něm možná dlouho pátral,i, zeiména tehdy, když iste s tímto dokumentem již dlouho
nepracovali. Stačí otevřít dialogové okno Propojení, r,ybrat příslušnou položku, a pak stisknout tlačíŇo
Otevřít zdroj.

Poslední akce, kterou vám toto okno nabízí, je změna zclrojového souboru. Tento krok považuite 73

nouzový; používejte jej tehdy, pokud by se propojení ztíatlo nebo kdybyste sami změnili umístěru
zdrojového souboru.

Pokud byste totiž takto chtěli \yťvořit nové propojení s jiným dokumentem, budete jen obtížně v ote-
vřeném dialogovém okně Zaměnit zdroi speciíikovat oblast v sešitu Excelu nebo snímek y píezentaci.
Pokud byste se k tomu přesto odhodlali, je třeba stisknout tlačítko Položka a v otevřeném dialogovém
okně Nastavit položku určit přesně zdrojovou oblast. Použít tohoto způsobu oprar.y propojení mohu
doporučit pro případ, že byste v tabulce Exce1 lybrali chybně oblast a by1o třeba poopravit odkaz. Je
to ovšem proces natolik komplikovaný, že mnohem jednodušší|e v1tvořit propojení znolrr.



5.8 Hyperlextové odkozy
hlŠÍm hojně PouŽÍvaným zPůsobem propojení mezi dokumenty jsou hypertextové odkazy. ZaíímcoÓoPosud bYl v cílovém dokumentu viaět .eý obsah propojené oúl^rti r. ,arojového dokumentu a celý
'dokument se ťvářil tak, jako by byl jednolltý- ."n!-, nýpot"*too} o ákaz vasv dokumentu jenomt'lPozorní na to, Že Právě na_tomto místě existuie propojení s jiným dokumentem a že stačíklepnout,ab,rste tento dokument otevřeli a dostali se tnk L jiným datům.

Jeslře vám tento kostrbaý popis akce něco připomn ěl, paklste iižseděli u prohlížeče webových stránek.-{no, toto je zPŮsob ProPqe11 kterÍ wvžívá z.lrne.ru internét. Naopak ;e )áy.ene v:lužívathypertextovéďkazy u dokumentů, které jsou určány pro tisk; na papftepodotné akce jaksi nefungují,
\Íhodné je PouŽÍvat hYPertextové odkazy v prezentacích powerpointu , a to iakpro přechod na jinémísto v dokumentu, tak i pro zobrazeníjat ulozenych v jiných ,orrlo.".r.."ai"*l;;Íň;;ri".i.t,lže hypeftextové odkazy výho<lně použít.

-Iak s hypertextoÝymi odkazy pracovat, si ukážeme na konkrétním příkladu:
\- prezentaci powerpointu je vložen snímek, na měmž se hovoří o výrobě za poslední tři roky. (pokud*'ám to něco PřiPomíná, tak Píed chvilí isme s takovou tabulkou pr"r""^lr,je tedy po ruce, ale v jiné
Ptitlc] ) Většinou se Při Projekci diváci spokoií s .ia";i 

" 
p-m-Ě;rr;.il;;",ách, během diskuse všakÉ někdY třeba, abY bYlv Pg ruce podrobnosti. -1lstě, přehledné tabulky o jednotlivých letech máte vesr-ém PoČÍtaČi k disPozici, ale jakmile začnete spouštěr prog ramy a htedátdokumenty, které samy kdovíproč změnily disk i složku, le kontinuita preaÁasky naiinl .ru*š".r", a přiemnápohoda je pryč.

Tomu Předejdete, kďYž příslušný list opatříte hypertextovým i odkazy na konkrétní souborv.

Výroba v letech 19sg * 2ůa7
401rmilionů Kč

458 millonů Kč

396 milionů Kč

.§ffi
, Výroba 2002f 2OO4
. Výroba 2005L 2ao7

Obr. 5.61 : Cučný sn.ímek

Na obrázku 5,61, ie ukázka snímku píezentace, na ktery budeme vl<]ádathypertextové odkazy.povšim_něte si, že část textu už je ve r.}běru. )

HJ)Pertextou.y odkaz lzepřipoiit k celému textouémupoli (pak je třeba uybrat rámeček), nebo čcístilexlu (pak je Ířeba wbra! tuto č^t ). H)/peftextouý odkaz ,,:zá u7, pn rrr;r-;;;;;;;"*;".;j""Í;;i
tedy i obrázku, klipartu, WorAertu iía).

JeJi r'Ybrán objekt text, Přejděte na kafiu Vložení a stiskněte tlačítko Hypeftextový oďkaz. (Můžeterovněž stisknout klávesovou zwatku crnr+k.) otevře se clialogové ot.ro vrozit hypertextový odl<az.
V sekci odkaz na Stiskněte tlačítko Existující soubor nebo web. stránka, to pfoto, že odkazujete namísto v jiném dokumentu než v aktuálně otevřené prczentaci.

Hypertexbvé oďkozy

Hypertertový odkaz
v prezentaci PowaPoinlu

Výchozí situoe pro vloženi
hypertextového odkazu

Dialogové okno Wožit
hypertextový oďkoz

l ok vyzkoušet hypert exfu v ý
odkaz
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Y rozevíracím seznamu Oblast htedání lyberte disk, na kterém je hledaný dokument uložen, oterřeE
složku a zyolte názey dokumentu; ten se zobrazí v řádku Adresa. Srovnejte s obíázkem 5.62.

Obr.5.62: Dialogoué okno Wožit bypetextouy cldkaz

Když zavíete dialogové okno \|ložit hypeftextový odkaz stiskem tlačítka OK, na textovém poli se

zdánlivě nic nezměnd a ikdyž na něj najedete ukazatelem myši, nenastane žádná feakce. Pokud př
řazujete hypertextový odkaz textu, bude podtržen a zbaíyefl do modra (pokud tuto barr,'u nepřeh-lu§
jiná barva daná formátem).

V aplikaci PowerPoint můžete funkci hypertextového odkazu q/Zkoušet iedině při předváděni proto
přeiděte do zobrazení prezentace, nejlépe Stiskem klávesy F5.

Jakmile naiedete na objekt, kterému je píiíazen hypertextový odkaz, změní se ukazatel myŠi na interne-

tovou ,,pacičku". Jakmile touto pacičkou na objekt klepnete (viz obrázek 5.63), otevře se okno Excelu
a v něm příslušný sešit,

Výroba v letech
Výroba 1999 - 2001

. Výroba 2ú05 - 200

1§§9 * 2Qo7
fiaL milignů Kč

45B milionů Kč

milionů kč

Obr.5.63: H),pertextoú orlkaz na snímku PouerPointu

Sešit Excelu se oteuře tak, jako kdylrysteiei oteuřeli normcílně, a nemusí tedy, zobrazitPráuě aktu(Ílní
list. Pak se ulplatí, jeJi u sešitu uložen pouze jeden list, nebo při uklácÍ.ání musíte neustále myslet
na to, že tento sešit bude otuí.rán blpertexblrym odkazem, a uklcíd.at jej tak, aby se zobrazoual
daný list. Sešit Excelu se užd1l oteuře do tobo stauu, ue kterém byl uložen.


