
 Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů 

Záhlaví a zápatí 

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

Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek, logo, atp.) nebo pole, např. pole 

číslo stránky, datum, název souboru, atd. Informace tvořící záhlaví, resp. zápatí se pak 

automaticky vysází do horní, resp. dolní části každé stránky dokumentu. Příklad grafického 

provedení záhlaví a zápatí, které spoluvytváří firemní identitu na dokumentech, je na obrázku:  

 

Z typografického a estetického hlediska by větší 

plochu stránky mělo vždy zaujímat záhlaví. Na ukázce 

je v záhlaví vložena jen grafika - firemní logo. V zápatí 

je pak použito pole číslo stránky a počet stránek, 

oddělené prostým textem (lomítkem).  

 

Není také vhodné vkládat do záhlaví velké množství 

informací, protože jeho vysoce strukturovaný vzhled 

pak narušuje sazbu dokumentu – odvádí pozornost, 

apod.  

Nastavení parametrů a úprava podoby záhlaví a zápatí se provede výběrem položky z nabídky 

Zobrazit – Záhlaví a zápatí. Po zvolení této položky se na stránce objeví vyznačená oblast 

záhlaví (orámovaná čárkovaně), do které můžeme vkládat text, pole, atp.  

 

Upozornění: Záhlaví a zápatí se objevují pouze v zobrazení 

Rozvržení při tisku a ve vytištěných dokumentech. Záhlaví 

a zápatí se nezobrazí ani nevytisknou, máte-li nastavené 

zobrazení Rozložení webové stránky, Normálně nebo 

Osnova. V dokumentech určených pro web se při jejich 

zobrazení v prohlížeči záhlaví/zápatí také nezobrazuje, ale je 

v dokumentu uloženo. Po převodu zpět do formátu 

Dokument Word (*.doc) se tedy opět zobrazí.  

Vložení záhlaví a zápatí 

Veškeré operace v oblastech záhlaví a zápatí se provádí 

pomocí panelu nástrojů Záhlaví a zápatí. Podobu tohoto 

panelu ukazuje obrázek:  



 

Význam jednotlivých tlačítek objasňují popisky a je popsán dále v textu. Nyní si ukážeme 

postup vedoucí k vytvoření stejného záhlaví nebo zápatí na všech stránkách dokumentu:  

1. Oblast záhlaví nebo zápatí na stránce a panel nástrojů Záhlaví a zápatí otevřete 

volbou z nabídky Zobrazit – Záhlaví a zápatí. 
2. Záhlaví vytvoříme tak, že do oblasti pro záhlaví vepíšeme text nebo vložíme pole či 

grafický objekt. 

3. Pokud chceme vytvořit zápatí, přejdeme do oblasti zápatí kliknutím na tlačítko 

Přepnout editaci záhlaví/zápatí na panelu nástrojů Záhlaví a zápatí. Potom opět 

vložíme do vyznačené oblasti text, pole nebo grafiku. 

4. Chceme-li, můžeme samozřejmě upravovat text v záhlaví/zápatí pomocí tlačítek na 

panelu nástrojů Formát (font, velikost, síla, zarovnávání, barva, atd.). 

5. Po dokončení klepneme na panelu nástrojů Záhlaví a zápatí na tlačítko Zavřít. 

Úpravy vzhledu záhlaví a zápatí 

Text nebo grafika, které vložíte do záhlaví nebo zápatí, se automaticky zarovnají vlevo. Je 

také možné položku zarovnat na střed nebo vložit více položek (například datum zarovnané 

vlevo a čísla stránek zarovnaná vpravo). Chcete-li položku zarovnat na střed, stiskněte 

klávesu Tab. Chcete-li položku zarovnat vpravo, stiskněte klávesu Tab dvakrát.  

Chceme-li oblast záhlaví umístit na stránce jinam, než je výchozí pozice (např. abychom 

vytvořili záhlaví přes plnou šířku stránky jako je na ukázce firemního dokumentu 

Mindbreakers), musíme upravit nastavení vzhledu stránky – stiskneme tlačítko Upravit 

vzhled stránky ( ).  

http://amos.fav.zcu.cz/zit/cv06.html#demo


 

V dialogovém okně v panelu Záhlaví a zápatí je možné nastavit polohu oblasti uvedením 

vzdálenosti od hrany stránky. Zaškrtnutím políčka (checkboxu) Různé liché a sudé zajistíme 

jiné záhlaví/zápatí na lichých a jiné na sudých stránkách (editujeme vždy záhlaví/zápatí dané 

číslem aktuální stránky). Zaškrtnutím Jiné na první stránce nám Word umožní vytvořit jiné 

(obvykle žádné) záhlaví/zápatí pro první stránku dokumentu (titulku) – detaily viz dále.  

Chceme-li (stejně jako na ukázce) mít v záhlaví souvislou barevnou oblast (obdélník, kruh), 

ozdobný nápis nebo např. graf nebo obrázek, použijeme nástroje z panelu Kreslení, který se 

(obvykle) nachází ve spodní části okna:  

 

Je třeba být v režimu úprav záhlaví/zápatí, tj. oblast záhlaví/zápatí je zvýrazněná, ohraničená 

čárkovaně, lze do ní psát a vkládat objekty. Klikneme na ikonu Obdélník, kurzor myši se 

změní na záměrný kříž, umístíme jej na pozici levého horního rohu zamýšleného obdélníku 

(tj. do levého horního rohu stránky v případě naší ukázky), stiskneme levé tlačítko myši a 

táhneme na pozici zamýšleného pravého dolního rohu.  

Pokud chceme následně upravit barvy vloženého obdélníku (nebo jiného tvaru), vyvoláme 

pravým klikem kontextovou nabídku daného objektu a zvolíme Formát automatického 
tvaru.  

 

Vytvoření jiného záhlaví nebo zápatí na první stránce 

Záhlaví nebo zápatí na první stránce můžete vynechat nebo můžete vytvořit jedinečné záhlaví 

nebo zápatí pro první stránku dokumentu nebo první stránku každého oddílu v dokumentu. 



1. Je-li dokument rozdělen do oddílů, klikněte na oddíl nebo vyberte několik oddílů, 

které chcete změnit. Pokud dokument není rozdělen na oddíly, klikněte na libovolné 

místo. 

2. Vyberte položku z nabídky Zobrazit – Záhlaví a zápatí. 

3. Na panelu nástrojů Záhlaví a zápatí klikněte na tlačítko Vzhled stránky ( ). 

4. Klikněte na záložku Rozložení. 
5. Zaškrtněte políčko Jiné na první stránce a klikněte na OK. 

6. Podle potřeby přejděte kliknutím na tlačítko Zobrazit předchozí ( ) nebo Zobrazit 

další ( ) do oblasti záhlaví/zápatí první stránky. 

7. Vytvořte záhlaví nebo zápatí na první stránku dokumentu nebo oddílu. Pokud na první 

stránce nechcete mít žádné záhlaví ani zápatí, necháte oblasti pro záhlaví a zápatí 

prázdné. 

8. Chcete-li přejít na záhlaví/zápatí pro zbytek dokumentu nebo oddílu, klikněte na 

tlačítko Zobrazit další ( ). Vytvořte požadované záhlaví nebo zápatí. 

Vytvoření odlišných záhlaví/zápatí na lichých a sudých stránkách 

1. Vyberte položku z nabídky Zobrazit – Záhlaví a zápatí. 

2. Na panelu nástrojů Záhlaví a zápatí klikněte na tlačítko Vzhled stránky ( ). 

3. Klikněte na záložku Rozložení. 
4. Zaškrtněte políčko Různé liché a sudé a klikněte na OK. 

5. Podle potřeby přejděte kliknutím na tlačítko Zobrazit předchozí ( ) nebo Zobrazit 

další ( ) do oblasti záhlaví/zápatí na lichých nebo sudých stránkách. 

6. V oblasti záhlaví/zápatí na některé liché stránek vytvořte záhlaví/zápatí pro všechny 

liché stránky a v oblasti záhlaví/zápatí na některé sudé stránce pro všechny sudé 

číslované stránky. 

Vytvoření odlišného záhlaví nebo zápatí v části dokumentu 

Chcete-li v části dokumentu vytvořit odlišné záhlaví nebo zápatí, musí být dokument nejprve 

rozdělen do oddílů.  

1. Pokud jste tak už neučinili dříve, vložte konec oddílu na místo, kde má začínat nový 

oddíl, který bude obsahovat odlišné záhlaví/zápatí. 

2. Klikněte na místo, kam chcete vložit konec oddílu. Vyberte položku z nabídky Vložit 
– Konec. Ve skupině Typy konců oddílu vyberte možnost popisující, kde má začít 

nový oddíl. 

3. Klikněte v oddílu, který má obsahovat odlišné záhlaví/zápatí. 

4. Vyberte položku z nabídky Zobrazit – Záhlaví a zápatí. 

5. Kliknutím na tlačítko Stejné jako minulé ( ) přerušte spojení mezi záhlavím a 

zápatím v aktuálním a předchozím oddílu. V pravém horním rohu záhlaví nebo zápatí 

již není zobrazen nápis "Stejné jako minulé". 

6. Změňte stávající záhlaví/zápatí nebo vytvořte nové záhlaví/zápatí pro daný oddíl.  

Mezera mezi textem dokumentu a záhlavím nebo zápatím 

Pomocí následujícího postupu můžeme upravit vzdálenost mezi textem dokumentu a 

záhlavím nebo zápatím, resp. velikost plochy stránky, kterou bude záhlaví/zápatí zabírat 

(když tuto plochu nevyužijeme, vznikne pochopitelně požadovaná mezera):  

1. Vyberte položku z nabídky Zobrazit – Záhlaví a zápatí. 



2. Podle potřeby přejděte kliknutím na tlačítko Zobrazit předchozí ( ) nebo Zobrazit 

další ( ) na záhlaví/zápatí, které chcete upravit. 

3. Na svislém pravítku nastavte ukazatel myši na hranici horního nebo spodního okraje. 

 

 
Až se ukazatel myši změní na dvojitou šipku, potáhněte horní nebo spodní okraj výše 

nebo níže. 

Odstranění záhlaví nebo zápatí 

Odstraníte-li záhlaví nebo zápatí, odstraní Word automaticky toto záhlaví nebo zápatí z celého 

dokumentu. Pokud chcete odstranit záhlaví nebo zápatí pouze v části dokumentu, je nutné 

dokument nejprve rozdělit na oddíly a potom v příslušné části dokumentu vytvořit jiné záhlaví 

(prázdné).  

1. Vyberte položku z nabídky Zobrazit – Záhlaví a zápatí. 

2. Podle potřeby přejděte kliknutím na tlačítko Zobrazit předchozí ( ) nebo Zobrazit 

další ( ) na záhlaví/zápatí, které chcete odstranit. 

3. V oblasti záhlaví/zápatí vyberte vše a stiskněte klávesu Delete. 

Styly 

Co je to styl a proč ho používat? 

Představme si, že pro daný dokument předem navolíme určité formátování písma nebo 

formátování odstavce (případně obojí). Například pro nadpisy kapitol v našem dokumentu 

zvolíme písmo Arial o velikosti 16 bodů se zarovnáním na střed. Zvolenému typu 

formátování pak přiřadíme výstižné jméno Nadpis kapitoly, aby bylo zřejmé, k jakému prvku 

textu se nové formátování vztahuje. Vytvoříme tak nový styl dokumentu. Od této chvíle 

budeme chtít, aby každý náš nadpis kapitoly byl napsaný ve stylu Nadpis kapitoly.  

Proč bychom něco takového měli používat? Vždyť přece stačí napsat nadpis, označit ho a 

vybrat příslušné písmo, velikost a zarovnání... Případně přece můžeme nejprve zvolit všechny 

parametry formátování a pak napsat s nově nastaveným písmem a zarovnáváním nadpis?  

Ano, to všechno lze, ale pokud vytváříme delší dokumenty, které mají mít jednotný vzhled, a 

nechceme si způsobit větší újmu na zdraví, je více než vhodné využít právě stylů. Pokud 

hodláme psát pouze jednoduché stránky s čistým textem, tj. žádné nadpisy, kapitoly, atp., 

použití stylů v takovém případě nemá žádný smysl. Práce se styly je však základem pro 

tvorbu osnovy a obsahů, resp. základem pro tvorbu skutečných rozsáhlých dokumentů (např. 

bakalářské či diplomové práce).  

Hlavní výhody stylů jsou:  



• rychlá změna formátování – volbou jiného stylu se okamžitě nastaví nové parametry 

formátování jak písma, tak případně i odstavce. 

• jednoduché úpravy – rozhodneme-li se, že nadpisy již nechceme zarovnávat na střed 

nebo chceme změnit jejich písmo, nemusíme všechny nadpisy v dokumentu hledat a 

označovat – stačí totiž pouze změnit styl a všechny nadpisy v dokumentu (napsané ve 

stejném stylu) se automaticky upraví podle nového nastavení. 

• přiřazení úrovně osnovy – každému odstavci v dokumentu je přiřazena určitá úroveň 

osnovy; Word pak použije tyto úrovně pro pochopení, jak má organizovat dokument – 

které odstavce jsou nadpisy, které podnadpisy a které jsou vlastní text, atd. (což 

následně umožní třeba vygenerovat automaticky obsah dokumentu) 

Práce se styly 

Po spuštění textového procesoru Microsoft Word XP máme k dispozici celou řadu 

vestavěných stylů. Na panelu nástrojů Formát (standardně je tento panel umístěn v horní 

části obrazovky) je umístěno rozbalovací menu (viz následující obrázek), ve kterém 

nalezneme seznam základních a všech v dokumentu použitých stylů. Přednastaven je styl 

Normální, který budeme používat pro obyčejný (normální) odstavcový text.  

Pokud z tohoto seznamu vybereme libovolný styl, 

automaticky dojde k přepnutí formátování podle 

zvoleného stylu. Zvolíme-li např. Nadpis 1, okamžitě 

dojde k přepnutí písma aktuálního odstavce na tučný font 

Arial, velikost 14 bodů, a nastaví se zarovnání vlevo.  

Stiskneme-li tlačítko Styly a formátování... ( ), zobrazí 

se po pravé straně dokumentu podokno* Styly a 
formátování (viz násl. obrázek), ve kterém můžeme 

vybírat z vestavěných stylů. 

 

(* Výraz podokno se obvykle v kontextu operačního systému Windows XP nepoužívá - je to 

specialita českého překladu aplikace Word. Doporučujeme tuto část obrazovky označovat 

termínem panel. )  

 

V rozbalovací nabídce se styly, je u každého stylu vpravo 

značka, kterou je buď znak odstavce ¶ nebo malé podtržené 

a (symbol písmene). Je to proto, že styly mohou být dvojího 

druhu:  

• styl písma (symbol a) - definuje pouze typ písma, 

ohraničení znaků a jazyk pro text v tomto stylu. 

• styl odstavce (symbol ¶) - definuje oproti stylu 

písma navíc formátování odstavce, umístění zarážek 

(tabulátory), orámování odstavce a použití odrážek 

nebo číslování. 



Styly v praxi 

Pokud spustíme Word a začneme psát delší dokument, máme ihned k dispozici vestavěné 

styly. Je sice možné ještě před psaním vlastního textu nadefinovat, jak by měly vypadat 

nadpisy, seznamy, obyčejný text, atd., ale úpravu vestavěných stylů (případně přidání nových 

vlastních stylů) provádíme zpravidla až při psaní textu, tedy v okamžiku, kdy potřebujeme 

upravený nebo nový styl použít.  

Vestavěné styly a jejich použití 

V rozbalovacím menu na panelu nástrojů Formát, jsou zobrazeny všechny styly, které jsme 

použili v dokumentu plus několik základních stylů.  

• Pro změnu stylu právě aktivního odstavce (tj. odstavce, ve kterém se právě teď 

nachází kurzor) stačí pouze z rozbalovacího menu vybrat příslušný styl a dojde k 

naformátování celého odstavce (pokud chceme vybrat styl pro více odstavců najednou, 

musíme všechny označit). 

• Pro změnu stylu písma je potřeba označit text, pro který chceme použít jiný styl 

písma (POZOR: nezaměňujme odstavcové styly a styly písma - celý odstavec může 

být v jednom určitém odstavcovém stylu, ale části textu odstavce mohou mít i jiný styl 

písma). 

• Pokud potřebujeme naformátovat pouze část textu v odstavci, tj. chceme pouze 

několik znaků naformátovat písmem z některého odstavcového stylu, označíme znaky 

a použijeme daný styl odstavce (POZOR: výsledkem bude pouze změna písma 

vybraného textu podle zvoleného stylu, nemění se žádný styl). 

Pokud chceme použít styl, který v rozbalovacím seznamu není, zvolíme položku z nabídky 

Formát - Styly a formátování... nebo klikneme na tlačítko Styly a formátování... ( ). V 

následně zobrazeném podokně (viz obrázek výše) je výpis všech stylů. Pomocí rozbalovací 

nabídky (combo boxu) Zobrazit v dolní části podokna, lze omezit výpis podle zvoleného 

kritéria, např. pouze použité styly (rozuměj již použité v daném dokumentu), apod.  

Úprava použitého stylu odstavce 

Jestliže se nám nelíbí, že např. nadpis druhé úrovně je standardně psán kurzívou, můžeme v 

našem dokumentu upravit styl jednoduše tak, že naformátujeme nadpis do žádané podoby (v 

našem případě jsme přidali podtržení). V tuto chvíli je sice nadpis ve stylu Nadpis 2, ale je 

navíc přímo (ručně) formátován. Word tuto skutečnost registruje - v podokně Styly a 
formátování se v rozbalovací nabídce právě používaného stylu objeví styl pojmenovaný jako 

ten původní + úprava, kterou jsme provedli, tedy Nadpis 2 + Podtržení:  

 



Pokud nyní klikneme rozbalovací šipku, objeví se nabídka jako na obrázku. Volbou z této 

nabídky můžeme upravený standardní styl uložit jako náš vlastní nový styl nebo upravit 

standardní nastavení volbou Změnit styl... - dialogové okno je stejné pro obě volby a vypadá 

takto:  

Zatrhávací pole Automaticky 

aktualizovat lze použít v případě, 

že tento dialog již nechceme 

zobrazovat a požadujeme, aby 

Word automaticky aktualizoval 

styl. Lepší je však toto pole 

nezatrhávat, neboť automatická 

aktualizace stylu může způsobit 

nechtěné situace, kdy jsou všechny 

části textu využívající stejný styl 

automaticky aktualizovány při 

změně formátu textu daného stylu.  

 

 

 

 

Vytvoření nového 
(uživatelského) stylu odstavce, 
úprava existujícího stylu 

Nový styl odstavce jednoduše vytvoříme tak, že nejprve naformátujeme odstavec podle 

představ, a potom v rozbalovací nabídce v podokně Styly a formátování vybereme Nový 
styl... - viz výše, jedná se o stejný postup.  

Odstranění stylu 

Volbou z nabídky Formát - Styly a formátování... zobrazíme známé okno se seznamem 

stylů, ve kterém nejprve zvolíme požadovaný styl k odstranění, rozbalíme jeho nabídku 

(šipkou dolu v pravé části) a zvolíme položku Odstranit...  

 

 

Použití stylů je nutným předpokladem pro následnou 
tvorbu obsahů a rejstříků.  
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