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Dejte ale pozor, programy s podporou těchto
novějších formátů ještě celá řada lidí nepoužívá.

Tisk a vytváření PDF
Dokumenty, které potřebujete předat dále, ale
nebudou se již dále upravovat, je lepší posílat
ve formátu PDF. V tomto formátu budou dokumenty vypadat stejně na počítačích s Windows
i na Linuxu nebo na MacOS. Nemusíte přemýšlet, zda má příjemce nainstalovaná všechna
písma, která jste v dokumentu použili.
Většina programů sady OpenOfﬁce.org umí
přímo z vašeho dokumentu vytvořit PDF verzi. Ve
Writeru, Calcu nebo jiném programu stiskněte
ikonu s nápisem PDF ■ v panelu nástrojů a dále
jen zadejte název pro PDF verzi dokumentu a případně složku, kam se má nový dokument uložit.

Kompletní průvodce programem

Nejběžnější klávesové zkratky
Ctrl+N Nový dokument
Ctrl+B
Tučné písmo
Ctr+I
Kurzíva
Ctrl+U
Podtržené písmo
Ctrl+L
Zarovnání doleva
Ctrl+R
Zarovnání doprava
Ctrl+E
Zarovnání na střed
Ctrl+J
Zarovnání do bloku
Shift+F12 Zapne/vypne odrážkový seznam
Ctrl+1
Použije styl Nadpis 1
Ctrl+2
Použije styl Nadpis 2
Ctrl+3
Použije styl Nadpis 3
Ctrl+O Použije styl tělo textu
Ctrl+Shift+mezerník Vloží pevnou mezeru
Shift+Enter Text pokračuje na novém řádku
Ctrl+Enter Text pokračuje na nové stránce
F11
Otevře/zavře panel Styly
Ctrl+F
Funkce najít a nahradit
Ctrl+P
Tisk

kancelář otevřená
pro každého
Kancelářský balík patří nepochybně k základní výbavě
počítače. Pokud za něj nechcete platit nebo pokud
vám nevyhovuje nové ovládání Microsoft Office, určitě
vyzkoušejte sadu OpenOffice.org. Poradí si se soubory ve
starých i nových formátech MS Office, a pokud jde o funkce,
za kanceláří od Microsoftu nijak nezaostává.

Microsoft Security Essentials
Antivirový program od Microsoftu se
osvědčil a nyní je k dispozici i v české
verzi. Jeho nastavování se nebudete
muset s naším návodem bát.

Připravil: Dušan Kadavý

Postup složení příručky
X Vytrhněte
Y Sklopte

prostřední dvoulist Z

dvoulist k sobě

Z Ustřihněte
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Kompletní průvodce programem
Instalace OpenOffice.org
Českou verzi balíku OpenOfﬁce.org si můžete
stáhnout na adrese www.openofﬁce.cz nebo
si jej nainstalujte z aktuálního DVD JNP 3/10.
Kromě klasické verze OpenOfﬁce.org na DVD
najdete i jeho vylepšenou podobu s označením
GO-oo.org, která se mírně odlišuje vzhledem
ikon, ovládání ale zůstává stejné.
Instalace balíku Go-oo 3.2 probíhá ve dvou
krocích. V prvním kroku nainstalujete anglickou
verzi kancelářského programu. V menu DVD
klepněte na tlačítko Spustit ■ a postupujte podle
pokynů průvodce instalací. Pro rychlejší načítání, můžete přenést instalační soubory ne pevný
disk klepnutím na tlačítko Uložit. Instalátor nejpr-

Instalace slovníků pro kontrolu
pravopisu
Pokud instalujete klasickou verzi
OpenOfﬁce.org staženou z webu
www.openofﬁce.cz, nepotřebujete instalovat
jazykový balíček, zato musíte z licenčních důvodů nainstalovat slovníky pro kontrolu pravopisu
samostatně. V menu na DVD vyberte balíček
slovníků pro češtinu nebo slovenštinu a klepněte
na tlačítko Otevřít. Balíček se do OpenOfﬁce
nainstaluje automaticky, musíte jen potvrdit, že
jej chcete do programu přidat. ■

Složky s instalačními soubory,
které se vám rozbalily na plochu,
můžete po dokončení instalace smazat.
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obrazovce vyberete typ grafu, ■ na druhé volíte, zda jsou číselné řady vašich dat uspořádané
v řadách nebo sloupcích, na další upravujete
rozsah datových řad a na poslední vytvoříte
odpovídající popisky. Stiskem tlačítka Dokončit
vložíte graf do sešitu. Když budete měnit hodnoty v buňkách, změny se projeví i v grafu.

Ukládání dokumentů

Programy v sadě OpenOffice
ve rozbalí instalační soubory do složky na ploše
počítače, pak spustí automaticky instalaci.
Během instalace není třeba zasahovat do
přednastavených voleb. V úvodu instalace vyplníte své jméno a pak už jen můžete pokračovat
tlačítkem Next a později Install a Finish. Program nainstalujete do obvyklé složky programů
v počítači – Program Files.
Ve druhém kroku nainstalujete jazykový
balíček, který celou programovou sadu počeští.
U položky jazykového balíčku v menu DVD
klepněte na zvýrazněný odkaz ■ v popisu programu. Vybrat si můžete český, ale i slovenský
balíček. Instalátor jazykového balíčku je již ve
zvoleném jazyku.

Oblast, kterou zasahuje barevné ohraničení,
můžete upravit tažením myší. Stiskněte klávesu
Enter, čímž výpočet potvrdíte. V buňce se objeví
číslo. Jestliže buňku vyberete myší, ve vstupním
řádku (řádek v pruhu nad záhlavím tabulky)
uvidíte vzoreček vložený v buňce. Když nyní
změníte některé číslo v buňkách, ze kterých se
součet vypočítává, změní se i výsledná hodnota.
Pomocí matematických znamének +, -, ×
(krát), / (podíl) a dalších můžete vytvářet vlastní
vzorce. Vyberte prázdnou buňku, v pruhu nad
záhlavím tabulky klepněte na tlačítko se symbolem Rovná se ■ a klepněte do buňky, kterou

Sadu OpenOfﬁce.org tvoří šestice specializovaných programů. OpenOfﬁce.org Writer je
program pro psaní a úpravu textů, podobně
jako Word. Napíšete v něm krátký dopis i obsáhlou seminární práci. Své texty můžete doplnit
obrázky i tabulkami, poznámkami pod čarou,
křížovými odkazy, rejstříkem atd. ■

chcete zahrnout do výpočtu. Její adresa (např.
C2) se doplní do vzorečku ve vstupním řádku.
Nyní do vzorečku dopište znaménko a klepněte
do další buňky, s jejíž hodnotou se bude počítat.
Až bude vzoreček hotový, stiskněte klávesu Enter nebo ikonu zeleného zatržítka ve vstupním
řádku, abyste provedli výpočet.
Do vzorečků můžete rovnou psát, lze tak
dopisovat adresy dalších buněk nebo upravovat
adresy těch již vložených. Se složitějšími vzorci
vám pomůže průvodce funkcí, kterého spustíte
ikonou se symbolem f(x) ve vstupním řádku.

Vytvoření grafu

OpenOfﬁce.org Calc je obdobou Excelu.
Vytváříte v něm tabulky a s údaji v těchto tabul-

Oblíbenou funkcí tabulkových programů je tvorba grafů. Dovolí vám sledovat například průběh
vašich příjmů v průběhu roku a porovnávat jej
s předchozími lety.
Tažením myší vyberte oblast buněk, ze kterých se má vytvořit graf, a zvolte Vložit | Graf.
Otevře se průvodce grafem, ve kterém na první

Dokumenty programů OpenOfﬁce.org používají
pro ukládání dokumentů vlastní souborové formáty
rodiny ODF (Open Document Format). Pokud
s vytvořenými dokumenty pracujete jen vy a jen
v OpenOfﬁce, klidně používejte tyto výchozí
formáty (jejich přípony začínají písmeny OD).
Často se stane, že potřebujete vytvořené
dokumenty předat někomu jinému. V takovém
případě bývá lepší použít pro dokument odpovídající formát sady Microsoft Ofﬁce – textové
dokumenty ukládejte ve formátu Microsoft
Word 97/2000/XP (doc), dokumenty Calcu
uložte ve formátu Excel 97/2000/XP (xls),
prezentace ve formátu Microsoft Powerpoint
97/2000/XP (ppt), prezentace, které se mají
spouštět v prezentačním režimu Microsoft
Powerpoint 97/2000/XP (pps). Tyto souborové formáty jsou pro kancelářské dokumenty
nejrozšířenější a mají podporu prakticky ve
všech kancelářských programech – otevřete
je bez potíží v programech Microsoft Ofﬁce,
v OpenOfﬁce i v dalších kancelářských sadách.
OpenOfﬁce.org umí pracovat i s novými
formáty MS Ofﬁce 2007. Ty mají čtyřpísmennou příponu zakončenou písmenem X
(DOCX, XLSX, PPTX apod.). Dokumenty v těchto
formátech v OpenOfﬁce 3 otevřete, aniž byste
potřebovali nějaký další doplněk. Stejně tak
můžete dokumenty v těchto formátech ukládat.
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Kompletní průvodce programem
Kontrola pravopisu
Máte-li nainstalovaný slovník pro kontrolu
pravopisu, měly by se vám v textových dokumentech slova s překlepy podtrhávat červenou
vlnovkou. ■ Jestliže to program nedělá, vyberte

v nabídce Nástroje | Jazyk | Pro celý text |
Česky (případně Slovensky). Když OpenOfﬁce
potřebný jazyk v nabídce Jazyk nemají, nebo
se výběr jazyka neprojeví vyznačením překlepů,
nainstalujte slovníky pro kontrolu pravopisu
(instalace je popsána na začátku) a restartujte
počítač.
Na slova podtržená červeně klepněte pravým tlačítkem myši a z návrhů v místní nabídce
vyberte správnou variantu. Slovo v textu se
nahradí vybraným slovem. V místní nabídce
můžete také nastavit, aby program toto slovo
ignoroval (volba Ignorovat), nebo aby ignoroval výskyty tohoto slova v celém dokumentu
(Ignorovat vždy).

Základy práce v Calcu
Dokument Calcu se jmenuje sešit. Nový sešit má
všechny buňky stejné. Jakmile do nich začnete
psát a vkládat čísla, budete potřebovat upravit
jejich šířky. Najeďte myší do pruhu s písmenným
označením (záhlaví) sloupců.
Na hranicích mezi sloupci
se ukazatel myši změní na
dvojitou šipku. ■ Hranici
pak lze přetahovat myší do
stran a sloupec tak rozšiřovat
nebo zužovat. Obdobným
postupem lze změnit
výšky řad.
Často potřebujete
vybrat celý sloupec
nebo celou řadu.
Klepněte na záhlaví
sloupce, ■ celý
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sloupec se vybere. Tažením myši přes záhlaví
sloupců vyberete více sloupců. Pro řady platí
stejný postup.

kách lze provádět početní operace, sledovat
průběhy hodnot v grafech apod. ■

Formát buněk
Když začnete do buněk tabulky vkládat údaje,
bude se buňka snažit rozpoznat typ obsahu
(text, číslo, datum, cena apod.) a přizpůsobit
podle toho jeho zobrazení (tzv. formát buňky).
Občas se stane, že program použije pro
vložený obsah nevhodné formátování a potřebujete je upravit. Klepněte na buňku nebo na
vybranou oblast buněk pravým tlačítkem myši a zvolte
Formát buněk. ■ V okně pro
formátování buněk vyberte
na záložce Čísla v poli Kategorie typ obsahu a v poli
Formát pak určete, jak má
obsah v buňce vypadat.

OpenOfﬁce.org Impress je určen pro tvorbu
a přehrávání prezentací. Prezentace můžete
doplňovat animacemi, doprovázet hudbou,
přechodovými efekty mezi jednotlivými snímky.
V Impressu přehrajete i upravíte prezentace
z MS Powerpointu. ■

OpenOfﬁce.org Base se používá pro práci
s databázemi. Tento program se tedy stará
o uchování a správu údajů uložených do soustavy tabulek. Base pracuje s tabulkami jinak než
Calc. Base se stará spíše o třídění a ﬁltrování
údajů a o možnosti napojení databází na jiné
programy, které pracují s uloženými daty. ■

OpenOfﬁce.org Math pomáhá vytvářet matematické a technické vzorce, které pak můžete
pomocí příkazu Vložit | Objekt | Vzorec vkládat do dalších programů sady OpenOfﬁce. Jde
pouze o graﬁcké znázornění vzorců, vzorce
z programu Math neprovádí žádné výpočty. ■

Výpočty
Síla Calcu spočívá v tom, že bude s vloženými
čísly provádět výpočty. Nejjednodušší operací
jsou součty čísel ve sloupcích nebo řadách.
Vyberte myší prázdnou buňku ve sloupci s vloženými čísly a klepněte na tlačítko se symbolem
Suma ■ (řecké písmeno Sigma) v pruhu nad
záhlavím tabulky.

OpenOfﬁce.org Draw umožňuje kreslit obrázky. Jde o program pro takzvanou vektorovou
graﬁku, což znamená, že vytvořené obrázky se
(na rozdíl od fotograﬁí) skládají z jednotlivých
matematicky deﬁnovaných tvarů (obdélníky,
elipsy, spirály, hvězdy apod.) a křivek. ■

Spustíte-li OpenOfﬁce ikonou na ploše,
zobrazí se úvodní obrazovka, ■ ze které

Ve vybrané buňce se objeví vzoreček a v sousedních buňkách ve sloupci se barevně vyznačí
oblast, ■ ze které se bude součet vypočítávat.
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Kompletní průvodce programem
můžete vytvořit nový dokument ve kterémkoliv
z těchto programů. Máte zde také tlačítko pro
výběr připravených šablon dokumentů a pro
otevření existujících dokumentů.

Základy práce ve Writeru
Nový textový dokument vytvoříte z úvodní obrazovky, nebo v kterémkoliv spuštěném programu
sady OpenOfﬁce vyberte Soubor | Nový |
Textový dokument. ■

sama zalomí na konci stránky na nový řádek.
Teprve na konci odstavce stiskněte klávesu
Enter, kterou ukončíte aktuální odstavec a začnete nový. Textové programy pracují s odstavci
Potřebujete-li si v odstavci nuceně ukončit
řádek, stiskněte Shift+Enter. Nevytvoří se nový
odstavec, ale text bude pokračovat na novém
řádku. Klávesová kombinace Ctrl+Enter ukončí
odstavec a další bude pokračovat na nové
stránce.
Interpunkční znaménka (tečka, čárka, otazník…) se píší hned za slovo (bez mezery) a teprve za nimi se udělá mezera. Uvozovky jsou
bez mezery „přilepeny“ k textu uzavřenému do
uvozovek, ale mezery se píší před otvírací a za
uzavírací uvozovku. Pokud je napíšete takto,
budou mít i správnou podobu (otevírací bude
dole a uzavírací nahoře). Pomlčka se zpravidla
odděluje mezerou z obou stran.

Změna vzhledu písma
Chcete-li upravit okraje nového dokumentu
nebo se chystáte vytvářet dokument orientovaný
„na šířku“, vyberte v menu Formát | Stránka
a v okně pro výchozí styl stránky ■ nastavte

Vlastnosti napsaného textu, jako je velikost
písma, jeho tloušťka nebo sklon, typ písma či
zarovnání odstavce upravíte rychle pomocí
ikon a roletových seznamů v panelu nástrojů.
Tažením myší vyberte část textu, kterou chcete
upravit, a klepněte na příslušný ovládací prvek.
Vybraný text změní vlastnosti. Vybírat můžete
také poklepáním myší. Dvojklik vybere celé
slovo, trojklik celou větu ■ a čtyřklik vybírá
odstavec.

orientaci nebo okraje. Okraje dokumentu
jsou na stránce v programu vyznačeny šedým
rámečkem. Tento rámeček se netiskne.

Základy psaní
Na rozdíl od psacího stroje se při psaní textu
v počítači neukončuje každý řádek. Slova se
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Jestliže nemáte vybraný žádný text a změníte
některou volbu, projeví se změna v místě, kde
máte textový kurzor (blikající svislou čárku), a to
na textu, který zde začnete psát.

Potřebujete-li podrobnější nastavení pro
písmo, zvolte v menu Formát | Znak a v panelu, který se otevře, ■ proveďte potřebné

úpravy. Řádkování a zarovnání odstavců
a další podrobné volby vztahující se k odstavci
nastavíte v okně, které otevřete volbou Formát
| Odstavec.
Formát textu můžete rychle přenést z jedné
části dokumentu do jiné pomocí ikony Štěteček
formátu . Vyberte část textu, jehož formátování chcete zkopírovat jinam, a klepněte na ikonu
Štěteček formátu na panelu nástrojů. Ukazatel
myši změní podobu na lahvičku s inkoustem. ■
Táhněte myší přes text,
který chcete formátovat.
Vybraný text převezme
vzhled zdrojového
textu.

V hlavní části paletky vybíráte styly, které
chcete vybrané části dokumentu přiřadit. Vyberte část dokumentu, kterou chcete formátovat
stylem, a přiřaďte jí vybraný styl poklepáním na
jeho název na paletě stylů. Roletkou u dolního
okraje palety můžete nabídku stylů z konkrétní
oblasti rozšířit nebo zúžit. Přiměřenou sadu vám
poskytne volba Automaticky. Chcete-li si určitý
styl upravit podle svého, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberte
možnost Upravit.

Vkládání obrázků
Vaše dokumenty budou vypadat lépe, když
je doplníte obrázky. Dejte kurzor do míst, kam
chcete vložit obrázek a v menu zvolte Vložit |
Obrázek | Ze souboru. Pak v počítači vyberte
obrázek. Obrázek se vloží do dokumentu. Když
na něj klepnete myší, vyberete ho – označí se
v rozích a uprostřed stran barevnými čtverečky
– táhly ■ a v blízkosti obrázku se objeví kotva.
Tažením za táhla můžete měnit velikost obrázku.
Abyste zachovali poměr stran, držte při tažení
klávesu Shift, jinak se obrázek zdeformuje.

?

Vylepšené formátování (styly)
Popsaný způsob formátování se hodí pro krátké
dokumenty s mnoha různě formátovanými úseky textu. U delších dokumentů je vhodné využít
jakýchsi formátovacích šablon, takzvaných
stylů, které zrychlí úpravu dokumentu a zajistí
její jednotnost v celém dokumentu.
Styly jsou soustředěny v paletce, kterou otevřete volbou
Formát | Styly nebo stiskem
klávesy F11. Paletka obsahuje
styly pro odstavce, znaky (tj.
vybraný úsek textu), rámce,
stránky a seznamy. Oblast
stylů, se kterou chcete pracovat,
přepínáte pěticí ikon ■ v horní
části paletky vlevo.

Chcete-li obrázek přesunout jinam, najeďte
myší dovnitř do vybraného obrázku, uchopte ho
a táhněte na potřebné místo. Kotvička bude přeskakovat vždy na začátek nejbližšího odstavce,
protože výchozí ukotvení obrázku je k odstavci.
Ještě podrobnější volby nastavení obrázku
získáte, když na něj klepnete pravým tlačítkem myši. V místní nabídce najdete volby pro
nastavení obtékání textu, zarovnání či ukotvení
obrázku. ■ Nebo vyberte položku Obrázek, ta
otevře dialogové okno, ve kterém máte přístup
ke všem možnostem nastavení obrázku.
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Kompletní průvodce programem
můžete vytvořit nový dokument ve kterémkoliv
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řádek, stiskněte Shift+Enter. Nevytvoří se nový
odstavec, ale text bude pokračovat na novém
řádku. Klávesová kombinace Ctrl+Enter ukončí
odstavec a další bude pokračovat na nové
stránce.
Interpunkční znaménka (tečka, čárka, otazník…) se píší hned za slovo (bez mezery) a teprve za nimi se udělá mezera. Uvozovky jsou
bez mezery „přilepeny“ k textu uzavřenému do
uvozovek, ale mezery se píší před otvírací a za
uzavírací uvozovku. Pokud je napíšete takto,
budou mít i správnou podobu (otevírací bude
dole a uzavírací nahoře). Pomlčka se zpravidla
odděluje mezerou z obou stran.

Změna vzhledu písma
Chcete-li upravit okraje nového dokumentu
nebo se chystáte vytvářet dokument orientovaný
„na šířku“, vyberte v menu Formát | Stránka
a v okně pro výchozí styl stránky ■ nastavte

Vlastnosti napsaného textu, jako je velikost
písma, jeho tloušťka nebo sklon, typ písma či
zarovnání odstavce upravíte rychle pomocí
ikon a roletových seznamů v panelu nástrojů.
Tažením myší vyberte část textu, kterou chcete
upravit, a klepněte na příslušný ovládací prvek.
Vybraný text změní vlastnosti. Vybírat můžete
také poklepáním myší. Dvojklik vybere celé
slovo, trojklik celou větu ■ a čtyřklik vybírá
odstavec.

orientaci nebo okraje. Okraje dokumentu
jsou na stránce v programu vyznačeny šedým
rámečkem. Tento rámeček se netiskne.

Základy psaní
Na rozdíl od psacího stroje se při psaní textu
v počítači neukončuje každý řádek. Slova se
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Jestliže nemáte vybraný žádný text a změníte
některou volbu, projeví se změna v místě, kde
máte textový kurzor (blikající svislou čárku), a to
na textu, který zde začnete psát.

Potřebujete-li podrobnější nastavení pro
písmo, zvolte v menu Formát | Znak a v panelu, který se otevře, ■ proveďte potřebné

úpravy. Řádkování a zarovnání odstavců
a další podrobné volby vztahující se k odstavci
nastavíte v okně, které otevřete volbou Formát
| Odstavec.
Formát textu můžete rychle přenést z jedné
části dokumentu do jiné pomocí ikony Štěteček
formátu . Vyberte část textu, jehož formátování chcete zkopírovat jinam, a klepněte na ikonu
Štěteček formátu na panelu nástrojů. Ukazatel
myši změní podobu na lahvičku s inkoustem. ■
Táhněte myší přes text,
který chcete formátovat.
Vybraný text převezme
vzhled zdrojového
textu.

V hlavní části paletky vybíráte styly, které
chcete vybrané části dokumentu přiřadit. Vyberte část dokumentu, kterou chcete formátovat
stylem, a přiřaďte jí vybraný styl poklepáním na
jeho název na paletě stylů. Roletkou u dolního
okraje palety můžete nabídku stylů z konkrétní
oblasti rozšířit nebo zúžit. Přiměřenou sadu vám
poskytne volba Automaticky. Chcete-li si určitý
styl upravit podle svého, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberte
možnost Upravit.

Vkládání obrázků
Vaše dokumenty budou vypadat lépe, když
je doplníte obrázky. Dejte kurzor do míst, kam
chcete vložit obrázek a v menu zvolte Vložit |
Obrázek | Ze souboru. Pak v počítači vyberte
obrázek. Obrázek se vloží do dokumentu. Když
na něj klepnete myší, vyberete ho – označí se
v rozích a uprostřed stran barevnými čtverečky
– táhly ■ a v blízkosti obrázku se objeví kotva.
Tažením za táhla můžete měnit velikost obrázku.
Abyste zachovali poměr stran, držte při tažení
klávesu Shift, jinak se obrázek zdeformuje.

?

Vylepšené formátování (styly)
Popsaný způsob formátování se hodí pro krátké
dokumenty s mnoha různě formátovanými úseky textu. U delších dokumentů je vhodné využít
jakýchsi formátovacích šablon, takzvaných
stylů, které zrychlí úpravu dokumentu a zajistí
její jednotnost v celém dokumentu.
Styly jsou soustředěny v paletce, kterou otevřete volbou
Formát | Styly nebo stiskem
klávesy F11. Paletka obsahuje
styly pro odstavce, znaky (tj.
vybraný úsek textu), rámce,
stránky a seznamy. Oblast
stylů, se kterou chcete pracovat,
přepínáte pěticí ikon ■ v horní
části paletky vlevo.

Chcete-li obrázek přesunout jinam, najeďte
myší dovnitř do vybraného obrázku, uchopte ho
a táhněte na potřebné místo. Kotvička bude přeskakovat vždy na začátek nejbližšího odstavce,
protože výchozí ukotvení obrázku je k odstavci.
Ještě podrobnější volby nastavení obrázku
získáte, když na něj klepnete pravým tlačítkem myši. V místní nabídce najdete volby pro
nastavení obtékání textu, zarovnání či ukotvení
obrázku. ■ Nebo vyberte položku Obrázek, ta
otevře dialogové okno, ve kterém máte přístup
ke všem možnostem nastavení obrázku.
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Kompletní průvodce programem
Kontrola pravopisu
Máte-li nainstalovaný slovník pro kontrolu
pravopisu, měly by se vám v textových dokumentech slova s překlepy podtrhávat červenou
vlnovkou. ■ Jestliže to program nedělá, vyberte

v nabídce Nástroje | Jazyk | Pro celý text |
Česky (případně Slovensky). Když OpenOfﬁce
potřebný jazyk v nabídce Jazyk nemají, nebo
se výběr jazyka neprojeví vyznačením překlepů,
nainstalujte slovníky pro kontrolu pravopisu
(instalace je popsána na začátku) a restartujte
počítač.
Na slova podtržená červeně klepněte pravým tlačítkem myši a z návrhů v místní nabídce
vyberte správnou variantu. Slovo v textu se
nahradí vybraným slovem. V místní nabídce
můžete také nastavit, aby program toto slovo
ignoroval (volba Ignorovat), nebo aby ignoroval výskyty tohoto slova v celém dokumentu
(Ignorovat vždy).

Základy práce v Calcu
Dokument Calcu se jmenuje sešit. Nový sešit má
všechny buňky stejné. Jakmile do nich začnete
psát a vkládat čísla, budete potřebovat upravit
jejich šířky. Najeďte myší do pruhu s písmenným
označením (záhlaví) sloupců.
Na hranicích mezi sloupci
se ukazatel myši změní na
dvojitou šipku. ■ Hranici
pak lze přetahovat myší do
stran a sloupec tak rozšiřovat
nebo zužovat. Obdobným
postupem lze změnit
výšky řad.
Často potřebujete
vybrat celý sloupec
nebo celou řadu.
Klepněte na záhlaví
sloupce, ■ celý
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sloupec se vybere. Tažením myši přes záhlaví
sloupců vyberete více sloupců. Pro řady platí
stejný postup.

kách lze provádět početní operace, sledovat
průběhy hodnot v grafech apod. ■

Formát buněk
Když začnete do buněk tabulky vkládat údaje,
bude se buňka snažit rozpoznat typ obsahu
(text, číslo, datum, cena apod.) a přizpůsobit
podle toho jeho zobrazení (tzv. formát buňky).
Občas se stane, že program použije pro
vložený obsah nevhodné formátování a potřebujete je upravit. Klepněte na buňku nebo na
vybranou oblast buněk pravým tlačítkem myši a zvolte
Formát buněk. ■ V okně pro
formátování buněk vyberte
na záložce Čísla v poli Kategorie typ obsahu a v poli
Formát pak určete, jak má
obsah v buňce vypadat.

OpenOfﬁce.org Impress je určen pro tvorbu
a přehrávání prezentací. Prezentace můžete
doplňovat animacemi, doprovázet hudbou,
přechodovými efekty mezi jednotlivými snímky.
V Impressu přehrajete i upravíte prezentace
z MS Powerpointu. ■

OpenOfﬁce.org Base se používá pro práci
s databázemi. Tento program se tedy stará
o uchování a správu údajů uložených do soustavy tabulek. Base pracuje s tabulkami jinak než
Calc. Base se stará spíše o třídění a ﬁltrování
údajů a o možnosti napojení databází na jiné
programy, které pracují s uloženými daty. ■

OpenOfﬁce.org Math pomáhá vytvářet matematické a technické vzorce, které pak můžete
pomocí příkazu Vložit | Objekt | Vzorec vkládat do dalších programů sady OpenOfﬁce. Jde
pouze o graﬁcké znázornění vzorců, vzorce
z programu Math neprovádí žádné výpočty. ■

Výpočty
Síla Calcu spočívá v tom, že bude s vloženými
čísly provádět výpočty. Nejjednodušší operací
jsou součty čísel ve sloupcích nebo řadách.
Vyberte myší prázdnou buňku ve sloupci s vloženými čísly a klepněte na tlačítko se symbolem
Suma ■ (řecké písmeno Sigma) v pruhu nad
záhlavím tabulky.

OpenOfﬁce.org Draw umožňuje kreslit obrázky. Jde o program pro takzvanou vektorovou
graﬁku, což znamená, že vytvořené obrázky se
(na rozdíl od fotograﬁí) skládají z jednotlivých
matematicky deﬁnovaných tvarů (obdélníky,
elipsy, spirály, hvězdy apod.) a křivek. ■

Spustíte-li OpenOfﬁce ikonou na ploše,
zobrazí se úvodní obrazovka, ■ ze které

Ve vybrané buňce se objeví vzoreček a v sousedních buňkách ve sloupci se barevně vyznačí
oblast, ■ ze které se bude součet vypočítávat.
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Kompletní průvodce programem
Instalace OpenOffice.org
Českou verzi balíku OpenOfﬁce.org si můžete
stáhnout na adrese www.openofﬁce.cz nebo
si jej nainstalujte z aktuálního DVD JNP 3/10.
Kromě klasické verze OpenOfﬁce.org na DVD
najdete i jeho vylepšenou podobu s označením
GO-oo.org, která se mírně odlišuje vzhledem
ikon, ovládání ale zůstává stejné.
Instalace balíku Go-oo 3.2 probíhá ve dvou
krocích. V prvním kroku nainstalujete anglickou
verzi kancelářského programu. V menu DVD
klepněte na tlačítko Spustit ■ a postupujte podle
pokynů průvodce instalací. Pro rychlejší načítání, můžete přenést instalační soubory ne pevný
disk klepnutím na tlačítko Uložit. Instalátor nejpr-

Instalace slovníků pro kontrolu
pravopisu
Pokud instalujete klasickou verzi
OpenOfﬁce.org staženou z webu
www.openofﬁce.cz, nepotřebujete instalovat
jazykový balíček, zato musíte z licenčních důvodů nainstalovat slovníky pro kontrolu pravopisu
samostatně. V menu na DVD vyberte balíček
slovníků pro češtinu nebo slovenštinu a klepněte
na tlačítko Otevřít. Balíček se do OpenOfﬁce
nainstaluje automaticky, musíte jen potvrdit, že
jej chcete do programu přidat. ■

Složky s instalačními soubory,
které se vám rozbalily na plochu,
můžete po dokončení instalace smazat.
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obrazovce vyberete typ grafu, ■ na druhé volíte, zda jsou číselné řady vašich dat uspořádané
v řadách nebo sloupcích, na další upravujete
rozsah datových řad a na poslední vytvoříte
odpovídající popisky. Stiskem tlačítka Dokončit
vložíte graf do sešitu. Když budete měnit hodnoty v buňkách, změny se projeví i v grafu.

Ukládání dokumentů

Programy v sadě OpenOffice
ve rozbalí instalační soubory do složky na ploše
počítače, pak spustí automaticky instalaci.
Během instalace není třeba zasahovat do
přednastavených voleb. V úvodu instalace vyplníte své jméno a pak už jen můžete pokračovat
tlačítkem Next a později Install a Finish. Program nainstalujete do obvyklé složky programů
v počítači – Program Files.
Ve druhém kroku nainstalujete jazykový
balíček, který celou programovou sadu počeští.
U položky jazykového balíčku v menu DVD
klepněte na zvýrazněný odkaz ■ v popisu programu. Vybrat si můžete český, ale i slovenský
balíček. Instalátor jazykového balíčku je již ve
zvoleném jazyku.

Oblast, kterou zasahuje barevné ohraničení,
můžete upravit tažením myší. Stiskněte klávesu
Enter, čímž výpočet potvrdíte. V buňce se objeví
číslo. Jestliže buňku vyberete myší, ve vstupním
řádku (řádek v pruhu nad záhlavím tabulky)
uvidíte vzoreček vložený v buňce. Když nyní
změníte některé číslo v buňkách, ze kterých se
součet vypočítává, změní se i výsledná hodnota.
Pomocí matematických znamének +, -, ×
(krát), / (podíl) a dalších můžete vytvářet vlastní
vzorce. Vyberte prázdnou buňku, v pruhu nad
záhlavím tabulky klepněte na tlačítko se symbolem Rovná se ■ a klepněte do buňky, kterou

Sadu OpenOfﬁce.org tvoří šestice specializovaných programů. OpenOfﬁce.org Writer je
program pro psaní a úpravu textů, podobně
jako Word. Napíšete v něm krátký dopis i obsáhlou seminární práci. Své texty můžete doplnit
obrázky i tabulkami, poznámkami pod čarou,
křížovými odkazy, rejstříkem atd. ■

chcete zahrnout do výpočtu. Její adresa (např.
C2) se doplní do vzorečku ve vstupním řádku.
Nyní do vzorečku dopište znaménko a klepněte
do další buňky, s jejíž hodnotou se bude počítat.
Až bude vzoreček hotový, stiskněte klávesu Enter nebo ikonu zeleného zatržítka ve vstupním
řádku, abyste provedli výpočet.
Do vzorečků můžete rovnou psát, lze tak
dopisovat adresy dalších buněk nebo upravovat
adresy těch již vložených. Se složitějšími vzorci
vám pomůže průvodce funkcí, kterého spustíte
ikonou se symbolem f(x) ve vstupním řádku.

Vytvoření grafu

OpenOfﬁce.org Calc je obdobou Excelu.
Vytváříte v něm tabulky a s údaji v těchto tabul-

Oblíbenou funkcí tabulkových programů je tvorba grafů. Dovolí vám sledovat například průběh
vašich příjmů v průběhu roku a porovnávat jej
s předchozími lety.
Tažením myší vyberte oblast buněk, ze kterých se má vytvořit graf, a zvolte Vložit | Graf.
Otevře se průvodce grafem, ve kterém na první

Dokumenty programů OpenOfﬁce.org používají
pro ukládání dokumentů vlastní souborové formáty
rodiny ODF (Open Document Format). Pokud
s vytvořenými dokumenty pracujete jen vy a jen
v OpenOfﬁce, klidně používejte tyto výchozí
formáty (jejich přípony začínají písmeny OD).
Často se stane, že potřebujete vytvořené
dokumenty předat někomu jinému. V takovém
případě bývá lepší použít pro dokument odpovídající formát sady Microsoft Ofﬁce – textové
dokumenty ukládejte ve formátu Microsoft
Word 97/2000/XP (doc), dokumenty Calcu
uložte ve formátu Excel 97/2000/XP (xls),
prezentace ve formátu Microsoft Powerpoint
97/2000/XP (ppt), prezentace, které se mají
spouštět v prezentačním režimu Microsoft
Powerpoint 97/2000/XP (pps). Tyto souborové formáty jsou pro kancelářské dokumenty
nejrozšířenější a mají podporu prakticky ve
všech kancelářských programech – otevřete
je bez potíží v programech Microsoft Ofﬁce,
v OpenOfﬁce i v dalších kancelářských sadách.
OpenOfﬁce.org umí pracovat i s novými
formáty MS Ofﬁce 2007. Ty mají čtyřpísmennou příponu zakončenou písmenem X
(DOCX, XLSX, PPTX apod.). Dokumenty v těchto
formátech v OpenOfﬁce 3 otevřete, aniž byste
potřebovali nějaký další doplněk. Stejně tak
můžete dokumenty v těchto formátech ukládat.
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Dejte ale pozor, programy s podporou těchto
novějších formátů ještě celá řada lidí nepoužívá.

Tisk a vytváření PDF
Dokumenty, které potřebujete předat dále, ale
nebudou se již dále upravovat, je lepší posílat
ve formátu PDF. V tomto formátu budou dokumenty vypadat stejně na počítačích s Windows
i na Linuxu nebo na MacOS. Nemusíte přemýšlet, zda má příjemce nainstalovaná všechna
písma, která jste v dokumentu použili.
Většina programů sady OpenOfﬁce.org umí
přímo z vašeho dokumentu vytvořit PDF verzi. Ve
Writeru, Calcu nebo jiném programu stiskněte
ikonu s nápisem PDF ■ v panelu nástrojů a dále
jen zadejte název pro PDF verzi dokumentu a případně složku, kam se má nový dokument uložit.

Kompletní průvodce programem

Nejběžnější klávesové zkratky
Ctrl+N Nový dokument
Ctrl+B
Tučné písmo
Ctr+I
Kurzíva
Ctrl+U
Podtržené písmo
Ctrl+L
Zarovnání doleva
Ctrl+R
Zarovnání doprava
Ctrl+E
Zarovnání na střed
Ctrl+J
Zarovnání do bloku
Shift+F12 Zapne/vypne odrážkový seznam
Ctrl+1
Použije styl Nadpis 1
Ctrl+2
Použije styl Nadpis 2
Ctrl+3
Použije styl Nadpis 3
Ctrl+O Použije styl tělo textu
Ctrl+Shift+mezerník Vloží pevnou mezeru
Shift+Enter Text pokračuje na novém řádku
Ctrl+Enter Text pokračuje na nové stránce
F11
Otevře/zavře panel Styly
Ctrl+F
Funkce najít a nahradit
Ctrl+P
Tisk

kancelář otevřená
pro každého
Kancelářský balík patří nepochybně k základní výbavě
počítače. Pokud za něj nechcete platit nebo pokud
vám nevyhovuje nové ovládání Microsoft Office, určitě
vyzkoušejte sadu OpenOffice.org. Poradí si se soubory ve
starých i nových formátech MS Office, a pokud jde o funkce,
za kanceláří od Microsoftu nijak nezaostává.

Microsoft Security Essentials
Antivirový program od Microsoftu se
osvědčil a nyní je k dispozici i v české
verzi. Jeho nastavování se nebudete
muset s naším návodem bát.

Připravil: Dušan Kadavý

Postup složení příručky
X Vytrhněte
Y Sklopte

prostřední dvoulist Z

dvoulist k sobě

Z Ustřihněte

spodní část
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