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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích vložka C 6323. 

 

Informace: 
+420 775 278 909 
jana.ticha@globis.cz 

WORD VE FIREMNÍ PRAXI 

 

 

 

 

 

 
 

Komu 

je kurz určen 

Kurz je určen všem administrativním zaměstnancům firem, kteří se potřebují naučit vhodně psát, 
upravovat nebo i jen doplňovat textové dokumenty v MS Word.  Je určen pro ty, kteří efektivním 
využíváním vhodných nástrojů programu Word chtějí uspořit čas i práci nejen sobě, ale i všem, kteří 
s textovými dokumenty- smlouvami, firemní dokumentací, šablonami apod., pracují po nich 

 

Co se na kurzu naučíte  

Naučíte se upravovat jednoduché dokumenty psané ve Wordu 2010. Budete umět upravit písmo, 
zarovnat nebo odsadit odstavec, použít číslování a zvládnete si sami vytvořit jednoduché záhlaví a 
zápatí dokumentu. Zkontrolujete si pravopis. Pochopíte zákonitosti textového editoru a získáte jistotu 
v samostatné práci s ním. 

Osnova 

• Úprava textu  

o psaní (včetně velkých písmen a nestandardních znaků) 

o tvorba odstavců 

o opravy v textu, mazání  

o úprava písma 

o úprava odstavce 

• Kontrola pravopisu a gramatiky  

• Efektivní označování textu  

• Formátování stránky – okraje, orientace stránky, velikost stránky  

• Základní nastavení Wordu  

• Číslování položek a odrážky 

• Záhlaví a zápatí 

• Pravítko a použití tabulátorů 

• Převod do PDF  

• Náhled před tiskem, nastavení tisku a tisk  

• Revize a sledování změn 

• Hromadná korespondence 

Zahájení kurzu: 7.11.2018 8:00   U1 Začátečník 

Ukončení kurzu: 20.11.2018 14:30   U2 Mírně pokročilý 

Rozsah výuky: 16 hodin  U3 Středně pokročilý 

Místo konání: České Budějovice, Husova 9, prostory JHK U4 Pokročilý 

Druh: Počítačové vzdělávání  U5 Expert 

Lektor: Oldřich Hes   
     

Vstupní znalosti 
v rozsahu kurzu: 

Základní práce na PC 
 

Navazující kurz: Práce s texty prakticky  
  

 
Cena kurzu za osobu 
bez DPH / s DPH 

2 500,- Kč / 3 025,- Kč 

http://www.globis.cz/
mailto:kancelar@globis.cz

