
Word 2016 pre Mac
Príručka so stručným návodom 
Táto nová verzia Wordu bola navrhnutá špeciálne pre Mac. V tejto príručke nájdete základné informácie.

Rýchly prístup k nástrojom a príkazom
Zistite, čo všetko môžete robiť vo Worde 2016 pre Mac 
kliknutím na karty na páse s nástrojmi a oboznámte sa 
s novými aj známymi nástrojmi.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup
Obľúbené príkazy máte vždy poruke.

Jednoduchá navigácia
Pomocou voliteľného  
bočného panela môžete rýchlo 
prechádzať medzi miniatú-
rami, nadpismi, poznámkami 
korektúry alebo možnosťami 
na nahradenie výrazov.

Odkazy na stavovom riadku
Kliknutím na ľubovoľný  
indikátor stavového riadka  
získate rýchly prístup  
k stranám v dokumente,  
podrobným štatistikám o poč-
te slov a k ďalším možnostiam.

Oboznámenie sa s kontextovými príkazmi
Vyberte tabuľky, obrázky alebo iné objekty 
v dokumente a zobrazte tak ďalšie nástroje.

Vyhľadávanie v dokumentoch
Zadaním výrazu do vyhľadávacieho poľa 
okamžite nájdete požadovaný obsah.

Zobrazenie alebo skrytie 
pása s nástrojmi
Potrebujete na obrazovke viac 
miesta? Kliknutím na šípku 
môžete pás s nástrojmi zapnúť 
alebo vypnúť.

Zmena zobrazenia
Kliknutím na tlačidlá stavového 
riadka môžete prepínať medzi 
možnosťami zobrazenia alebo 
použitím jazdca priblíženia 
zväčšiť zobrazenie strany  
podľa svojich predstáv.
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Vyhľadávanie naposledy použitých 
súborov
Či už pracujete so súbormi, ktoré sú uložené na pevnom disku Macu, alebo používate 
rôzne cloudové služby, kliknutím na položky Súbor > Otvoriť nedávne prejdete na 
naposledy použité dokumenty a k súborom, ktoré ste pripli do zoznamu.

Zostaňte v kontakte
Potrebujete pracovať na cestách a v rôznych zariadeniach? Prihláste sa a jednoducho 
získajte prístup k naposledy použitým súborom odkiaľkoľvek a z ľubovoľného zariadenia, 
a to vďaka bezproblémovej integrácii medzi balíkom Office 2016 pre Mac, OneDrivom, 
OneDrivom for Business a SharePointom.

Nastavenie predvolieb
Niečo nefunguje tak, ako ste očakávali? Možnosti môžete kedykoľvek jednoducho zmeniť 
a prispôsobiť. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby a nastavte si Word podľa 
svojich predstáv.

Vytvorenie dokumentu
Začnite s prázdnym dokumentom a hneď sa pustite do práce. Alebo ušetrite množstvo 
času výberom a následným prispôsobením šablóny podľa svojich predstáv. K týmto 
možnostiam sa môžete kedykoľvek vrátiť kliknutím na položky Súbor > Nové zo šablóny.
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Oboznámenie sa s kontextovými 
nástrojmi
Kontextové príkazy na páse s nástrojmi môžete sprístupniť výberom príslušných objektov 
v dokumente. Kliknutím na ľubovoľné miesto v tabuľke zobrazíte napríklad karty Návrh 
tabuľky a Rozloženie. Kliknutím na ľubovoľný vložený obrázok zobrazíte kartu Formát 
obrázka.

Formátovanie dokumentov 
pomocou štýlov
Na karte Domov kliknite na tlačidlo Tabla štýlov. V aktuálnom dokumente tak budete 
môcť vizuálne vytvárať, používať a kontrolovať štýly formátovania. Môžete vyfiltrovať, 
ktoré štýly sa majú zobraziť, a zapnúť či vypnúť voliteľné vodiace čiary štýlov  
a formátovacie vodiace čiary.

Revízia a sledovanie zmien
Či už chcete skontrolovať pravopis, mať prehľad o počte slov, alebo spolupracovať  
s ostatnými ľuďmi, môžete tak urobiť pomocou karty Revízia, ktorá poskytuje základné 
príkazy slúžiace na sledovanie a spravovanie všetkých zmien vykonaných vo vašich  
dokumentoch a na diskutovanie o týchto zmenách.
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Získanie ďalších príručiek so 
stručným návodom
Word je len jednou z novonavrhnutých aplikácií nového balíka Office 2016 pre Mac.  
Na stránke http://aka.ms/office-mac-guides si môžete stiahnuť naše bezplatné príručky 
so stručným návodom pre nové verzie Excelu, PowerPointu, Outlooku a OneNotu pre Mac. 

Ak máte k našim príručkám akékoľvek pripomienky, zadajte svoje komentáre v dolnej časti 
stránky sťahovania. Ďakujeme!

Odoslanie pripomienok
Páči sa vám Word pre Mac? Máte nejaký nápad na jeho zlepšenie? Kliknite na emotikon 
v pravom hornom rohu okna aplikácie a odošlite pripomienky priamo vývojovému tímu 
Wordu.

Získanie pomoci pre Word
Na paneli s ponukami kliknite na položku Pomocník. Môžete tu vyhľadať funkcie a príkazy 
Wordu, s ktorými potrebujete pomoc. Kliknutím na položku Pomocník pre Word  
môžete prehľadávať populárny obsah. Pomocou formulára na pripomienky nám dajte 
vedieť, či boli poskytnuté informácie užitočné. Formulár nájdete v dolnej časti každého 
článku Pomocníka.

Zdieľanie práce s ostatnými 
používateľmi
Kliknutím na tlačidlo Zdieľať tento dokument v pravom hornom rohu môžete pozvať  
ostatných na úpravu aktuálneho dokumentu, skopírovať prepojenie na cloudové  
umiestnenie súboru alebo môžete odoslať kópiu súboru ako prílohu z preferovanej  
e-mailovej služby.

http://aka.ms/office-mac-guides

