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6. Karta Návrh 
Karta Návrh umožňuje nastavit základní grafické parametry dokumentu a snadno a rychle naformátovat 
celý dokument. Tím mu dodat profesionální a moderní vzhled.  

1. Vzhled stránky – ikona otevře dialogové okno, ve kterém nastavíme velikost snímků 
a jejich orientaci. 

2. Orientace snímku – snímek jednoduše postavíme na výšku či položíme na šířku.  
3. Motivy – stylisticky sladěný návrh barev, písem, grafiky a efektů. Volba motivu ovlivní 

vzhled celého dokumentu. Ke všem dostupným motivům získáme přístup rozvinutím 
celé galerie motivů tlačítkem Více.  

· Barvy – nabízí změny barev aktuálního motivu. 

· Písma – změna písma (fontu) aktuálního motivu.  

· Efekty – umožňuje v aktuálním motivu vybrat vhodný efekt.  
4. Styly pozadí – pro vybraný motiv zvolíme styl pozadí. Klepnutím pravým tlačítkem 

myši na vybraný styl zobrazení obdržíme nabídku dalších možností jeho zobrazení.  
5. Skrýt grafiku pozadí – zakáže zobrazení grafiky pozadí, která je součástí vybraného mo-

tivu.  

6.1. Práce s motivy: 
Přejíždíme-li myší přes motivy, dynamicky se námpodle vybraného motivu mění vzhled objektů a textu. 
Kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraném motivu otevřeme menu, kde můžeme rozhodnout, zda mo-
tiv použijeme jen u aktivního snímku, nebo u celé prezentace. Také můžeme vybraný motiv nastavit jako 
výchozí.  

Tlačítko Více zobrazené na předcházejícím obrázku nabízí ve svém menu další motivy a další příkazy (viz 
následující obrázek).  
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Aplikace Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint poskytují předdefinované motivy dokumentů. Uživate-
lé si však mohou přizpůsobením existujících motivů vytvářet motivy vlastní a uložit je jako součást sady 
Office. Motivy dokumentů mohou být sdíleny napříč aplikacemi, takže všechny dokumenty sady Office 
mohou mít jednotný vzhled. 

6.1.1. Přizpůsobení motivu dokumentu 

Při přizpůsobování motivu dokumentu začněme se změnami použitých barev, písem nebo čar a výplní. 
Změny, které provedeme s některou z těchto komponent, se na stylech použitých v aktivním dokumentu 
ihned projeví. Chceme-li tyto změny používat i u nových dokumentů, uložíme je jako vlastní motiv doku-
mentu. 

6.1.1.1. Tutoriál PP31 – Karta Návrh, práce s Motivy 

Skupina příkazů Vzhled stránky. Motivy – rozvinutí galerie, vytvoření vlastního motivu a jeho uložení. Po-
zadí.   

 

 

 

 


