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1. Obecný úvod do Microsoft Office systém 2007 

 

Microsoft Office systém 2007 není na rozdíl od svých předchůdců pouhým aplikačním prostředím. 

Slůvko systém hraje u nejnovější verze sady aplikací Microsoft Office opravdu významnou roli, neboť 

se jedná o systémové propojení 11-ti klientských aplikací a 6-ti serverů.  

Uživatelské prostředí / rozhraní také nezůstalo beze změn a v aplikacích, s nimiž jste se mohli setkat 

již v minulosti, došlo k  široké škále zásadních změn.  

Hlavním přínosem a efektem pro samotné uživatele je však kooperace jednotlivých aplikací, jejich 

propojení a maximální podpora spolupráce.  

Dalším důležitým inovativním prvkem, který prochází napříč všemi aplikacemi, je nový formát 

souborů, který je v podobě XLM komprimovaného formátu a díky němuž dochází ke kompresi 

samotných souborů vytvořených v jednotlivých aplikacích.  

1.1. Přehled jedenácti klientských aplikací  

 

1.1.1. Microsoft Office Word 2007 

Textový editor, který asi není třeba nějak hlouběji představovat, je v nové verzi připraven na moderní 

zpracování vícestránkových dokumentů a rychlejší řešení daných úkonů. Zdobí jej nové uživatelské 

rozhraní, široká škála nových funkcí a velká řada šablon, které lze stáhnout i z internetu. Nové 

prostředí vám poskytuje takové nástroje, které zajistí jednoduchou tvorbu profesionálně vypadajících 

dokumentů.  

1.1.2. Microsoft Office Excel 2007 

Tabulkový procesor a jeho nové prostředí si zakládá hlavně na jednoduché, rychlé a pohodlné tvorbě 

tabulek a grafů, za pomocí předdefinovaných automatických výběrů. Zajímavou funkcí je automatické 

dokončování vzorců či rozšířené možnosti grafů nebo podmíněné formátování. Mezi důležité inovace 

zcela jistě patří propojení se SharePoint Services, které nám umožňují publikovat či sdílet jednotlivé 

soubory.  

1.1.3. Microsoft Office PowerPoint 2007 

Aplikace pro tvorbu prezentací je obohacena velkým množstvím grafických prvků a možností jejich 

úprav. Zcela novou funkcí je pak technologie SmartArt. Pomocí této inovace, řady šablon a 

jednoduché úpravy obrázků se můžete při tvorbě prezentace soustředit převážně na její obsah a 

nevěnovat tolik úsilí její grafické podobě. Ruční formátování snímků či jednotlivých objektů se stává 

ojedinělým jevem, vše je řešeno automaticky. 

1.1.4. Microsoft Office Outlook 2007 

E-mailový klient je známým prostředím pro celkovou správu a organizaci elektronické pošty, 

kalendáře nebo úkolů. Nová verze vám přináší přehlednější vzhled a rozšířenější funkce pro sdílení 

informací, kalendář i úkoly. Velký důraz je kladen především na rychlé vyhledávání, vylepšené o 

hromadné propojení mezi všemi prvky aplikace Microsoft Office Outlook. 
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1.1.5. Microsoft Office Access 2007 

Jedná se o aplikaci sloužící pro správu databází. Uživatelé databázového systému nyní mají 

zjednodušenou práci, a to především díky velkému množství nabízených šablon. Šablony jsou 

koncipovány tak, aby i začátečník mohl postupnými kroky pronikat do tajů relačních databází bez 

větších problémů. Microsoft Office Access je úzce propojen s ostatními aplikacemi, především pak 

s Microsoft Office Excel a Microsoft Office Outlook, což uživatelům umožňuje shromažďovat 

informace pomocí elektronické pošty či webových formulářů. 

1.1.6. Microsoft Office OneNote 2007 

Jedná se v podstatě o rozšířený poznámkový blok či diář. Je určen všem, kteří si chtějí rychle 

zaznamenávat velké množství informací, vyhledávat v nich, či je sdílet se svými kolegy. Obsahuje řadu 

nástrojů pro propojení s více aplikacemi Microsoft Office systém 2007, především pak s Microsoft 

Office Outlook 2007.  

1.1.7. Microsoft Office Publisher 2007 

Tato aplikace je určena pro vytváření různých typů propagačních a marketingových materiálů, které 

jsou určeny pro tisk či sdílení. Díky široké škále šablon tak tato aplikace umožňuje vytvářet 

nepřeberné množství materiálů, informačními bulletiny počínaje, přes plakáty a elektronické 

magazíny konče. Obrovskou výhodou nové verze této aplikace je uživatelská nenáročnost práce, 

která vám umožňuje lehce vytvořit profesionální materiál během několika málo minut. 

1.1.8. Microsoft Office InfoPath 2007 

Aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 nabízí nástroje pro tvorbu bohatých dynamických formulářů, 

určených nejen pro tisk, ale také pro elektronickou distribuci a následný sběr dat informací. Úzce 

spolupracuje s aplikací Microsoft Office Outlook,  jejíž pomocí můžete formuláře odesílat 

prostřednictvím elektronické pošty či je přímo zpracovat. Ideální řešením je propojení s prostředím 

Microsoft Office InfoPath Forms Services. 

1.1.9. Microsoft Office Project 2007 

Tato aplikace nabízí řadu nástrojů pro řízení a organizaci projektů. V oblasti školství ji můžete využít 

především pro vedení agendy školy, řízení a organizaci lidských či finančních zdrojů, školních projektů 

či pro účely projektového vyučování. Přehled finančního řízení projektu umožňuje dosáhnout vyšší 

produktivity práce nejen ze strany vedení, ale díky sdílení informací také ze strany ostatních členů 

projektových týmů. Díky integraci se známými aplikacemi systému Microsoft Office vám tato aplikace 

nabízí účinné možnosti vytváření sestav a plánování. 

1.1.10. Microsoft Office Groove 2007 

Tato novinka slouží pro práci uživatelů v týmu a zásadním způsobem řeší oblast synchronizace dat 

mezi jednotlivými členy týmů. Pro synchronizaci dat potřebujete pouze být připojeni k internetu. 

Může pak probíhat prakticky v jakémkoliv čase. Jednoduchá komunikace a rychlost předávání 

informací členům pracovního prostoru pak značně urychluje práci.  
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1.1.11. Microsoft Office Visio 2007 

Microsoft Office Visio 2007 slouží primárně k realizaci  návrhů různých typů procesů, struktur a toků.  

Umožňuje tato data zobrazovat pomocí diagramů a prezentovat složité informace či systémové 

procesy na grafické bázi. Ideálním příkladem jak využit Microsoft Office Visio 2007 ve školství, je 

přehledné grafické zmapování školní počítačové sítě.  

2. Přehled jednotlivých edic Microsoft Office systém 

 

V rámci školních multilicenčních smluv (MS Select či MS School Agreement) jsou školám poskytovány 

následující edice: 

 Microsoft Office Standard 2007. 

 Microsoft Office Professional Plus 2007. 

 Microsoft Office Enterprise2007. 

  

Obrázek 1 
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3. Nové uživatelské rozhraní 

 

Nové uživatelské rozhraní sady Microsoft Office systém 2007 vám umožňuje snadnější a rychlejší 

přístup k požadovaným funkcím. Nemusíte tedy složitě vyhledávat příkazy schované v panelech 

nástrojů. Operace zaměřené přímo na práci s konkrétními objekty je mnohem pohodlnější.  

Nové uživatelské rozhraní obsahují následující aplikace: 

 Microsoft Office Word 2007. 

 Microsoft Office Excel 2007. 

 Microsoft Office Access 2007. 

 Microsoft Office PowerPoint 2007. 

 Microsoft Office Outlook 2007.  

3.1. Proč právě nové rozhraní? 

 

Do dílčích aplikací sady Microsoft Office systém 2007 přibývaly s časem a s novými edicemi stále nové 

a nové funkce a vlastnosti. Jako příklad můžeme uvést rozdíl v počtu funkcí, které obsahují starší 

verze textového editoru Microsoft Office Word. Jedna z prvních verzí textového editoru (Word 1.0) 

obsahovala pouze cca 100 příkazů. Bylo pak relativně snadné všechny funkce v hlavním menu rychle 

a pohodlně najít. Naproti tomu aplikace Microsoft Office Word 2003 již obsahuje více než 1 500 

příkazů, přičemž mnoho z nich je nepochybně obtížné pohotově a efektivně nalézt a využít. Právě 

s ohledem na snazší orientaci uživatelů a efektivní využívání co nejširšího spektra funkcí, přistoupila 

společnost Microsoft k tak zásadní změně uživatelského rozhraní.  

4. Pruh karet 

 

 Pruh karet je hlavní novinkou nejnovější sady aplikací Microsoft Office systém 2007. Původní panely 

nástrojů a nabídky byly nahrazeny tzv. interaktivními kartami, jejichž velkou výhodou je, že jsou 

dynamické a při práci s daným objektem se vždy nabízí právě ta karta funkce, jež určitým způsobem 

souvisí s aktuální operací. 

  Obrázek 2 
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Pruh karet patří mezi hlavní znaky aplikací Microsoft Office Word 2007, Excel 2007, Access 2007 a 

PowerPoint 2007. Zajímavou možností u pruhu karet je využití a aplikace kontextových karet. 

V momentě, kdy chcete vložit do dokumentu obrázek nebo pracovat s hromadnou korespondencí či 

upravovat tabulku, můžete aplikovat danou funkci. Při její aktivaci je zobrazen kontextový nástroj 

(karta), vázaný vždy jen ke konkrétnímu objektu – tedy například k obrázku - viz Obrázek 3, nebo 

tabulce. Jakmile však přejdete ke klasické práci s textem, pruh karet se přepne na jinou aktivní kartu. 

 

 V okamžiku, kdy připravujete tabulku a do tabulky vložíte obrázek, vznikají dva spojené objekty 

dohromady. V takovém případě vám pruh karet nabízí možnosti přepínání kontextových nástrojů 

mezi pruhem karet obrázků i tabulek viz Obrázek 4. 

 

 S obdobným kontextový pruhem karet se můžete setkat i v ostatních aplikacích. Na následujícím 

obrázku lze vidět pruh kontextových nástrojů a detailního nastavení grafů v aplikaci Microsoft Office 

Excel 2007. 

4.1. Shrnutí 

 

Pruh karet je velmi podařenou a z pohledu uživatele zásadně plnohodnotnou novinkou. Přestože se 

jedná o zásadní změnu v oblasti navigace práce uživatelů, stačí pro zažití jeho efektivního ovládání 

opravdu minimum času a vynaloženého úsilí. Jistě pak oceníte, že společnost Microsoft k této 

důležité změně přistoupila. 

Obrázek 4 

Obrázek 3 

Obrázek 5 
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5. Tlačítko Office 

 

 Jde o základní ovládací prvek, který prochází 

všemi aplikacemi sady Microsoft Office systém 

2007. „Tlačítko Office“ v podstatě nahradilo 

původní nabídku „Soubor“. Právě zde naleznete 

standardní typy funkcí potřebné pro obecné 

ovládání aplikace – „Otevřít, Uložit, Tisk apod.“ 

Mezi nové funkce, se kterými se můžete setkat, 

patří položky „Připravit“, „Odeslat“ a 

„Publikovat“. Ty jsou spojeny s novými 

vlastnostmi, jako je například možnost propojení 

se SharePoint Services, umožňující publikaci 

informací na web. 

 Samotné pruhy karet není možné upravovat či 

měnit, viz Obrázek 6. 

 

 

Vedle „Tlačítka 

Office“ se nachází panel pro „Rychlý přístup“, kam můžete umístit 

tlačítka nejpoužívanějších funkcí aplikací. 

 

6. Miniaturní panel nástrojů 

 

Jedná se o pomocný miniaturní panel nástrojů, který obsahuje nejzákladnější formátovací funkce. 

Hlavní výhodou tohoto panelu je bezesporu automatické zobrazení při jakémkoliv formátování textu, 

a to nejen v aplikaci Microsoft Office Word 2007. Tento panel můžete velmi pohodlně využít 

například při tvorbě prezentace v rámci formátování textu ze snímků. 

 

 Panel se aktivuje v okamžiku, jakmile označíte text 

určený k formátování pomocí myši. Pak stačí 

vybrat jakoukoliv funkci, kterou naleznete na 

panelu a daný text podle ní zformátovat. 

 

  

Obrázek 6 

Obrázek 7 

Obrázek 8 
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6.1. Cvičení – Miniaturní panel nástrojů 

 

6.1.1. Zadání 

Jako třídní učitel připravujete oznámení pro rodiče svých studentů o školní akci. Potřebujete mít 

písemné potvrzení od rodičů. 

6.1.2. Pracovní postup 

Při tvorbě dokumentu potřebujete zformátovat text nadpisu. Zkuste použít panel nástrojů ke 

zformátování daného nadpisu. 

1. Spusťte textový editor Microsoft Office Word 2007. 

2. Na prázdné stránce napište nadpis „Seznam studentů“. 

3. Označte pomocí myši text nadpisu. 

4. U označeného textu se objeví miniaturní panel nástrojů. 

5. Zde nastavte následující formáty textu. 

 Písmo Arial, velikost 14, tučné písmo, barva modrá. 

 

Obrázek 9 
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7. XML formáty 

 

Otevřené XML formáty jsou jednou z hlavních novinek Microsoft Office systém 2007. XML je 

komprimovaný formát založený (vyplývající ze svého názvu) na jazyku XML. Tyto formáty umožňují 

celou řadu možností, jakými jsou například práce s různými zdroji dat nebo možnosti automatického 

vyplnění formulářů a z nich uložených dat. 

Původní binární formáty souborů předcházejících verzí Microsoft Office systém 2007 jsou nyní plně 

nahrazeny tímto novým řešením. Soubory uložené v XML formátu mají až 70% kompresi oproti 

původním binárním formátům a jejich struktura odpovídá struktuře standardních formátů XML. 

Komprimovaný formát má pro vás velký význam. Pomůže vám např. při odesílání velkokapacitních  

e-mailů, nebo při sdílení jednotlivých dokumentů či tabulek. Při následném přístupu k těmto 

souborům je přenášeno mnohem méně informací, takže budete na informace, které potřebujete, 

čekat kratší dobu. Menší soubory pak samozřejmě vyžadují méně prostoru na úložných médiích. 

7.1. Ukládání souborů v XML formátu 

 

 XML formát je výchozím formátem pro aplikace Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint 2007. 

Ukládání souborů v tomto novém formátu je velmi jednoduché. Stačí vám použít funkci pro uložení 

dokumentu či tabulky a nová verze formátů se automaticky nabídne. 

 

  
Obrázek 10 
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Koncovky souborů jsou nyní doplněné písmenem x.  

Microsoft Office Word 2007 docx 

Microsoft Office Excel 2007 xlsx 

Microsoft Office PowerPoint 2007 pptx 

 

7.2. Kompatibilita formátů  

 

Binární formáty jsou samozřejmě plně čitelné ve verzi Microsoft Office systém 2007. Pro přečtení 

souborů ve formátu XML předcházejícími verzemi systému Microsoft Office je třeba doinstalovat tzv. 

Compatibility Pack, který naleznete na internetu, doporučujeme stránku www.modernivyuka.cz, kde 

zároveň naleznete v sekci „moderní správce“ řadu zajímavých podpůrných utilit. O vzájemné 

kompatibilitě verzí vypovídá následující tabulka. 

Verze Office  Využití nových formátů  

2007 systém  

 Výchozí formáty XML  

 Možnost čtení i editace souborů z předchozích verzí 

systémů Microsoft Office 

2003 a XP  
 Podporují plnou editaci i čtení XML formátů 

s doinstalovaným Compatibility Pack 

Office 2000 

a ostatní  

 Pro čtení i editaci souborů – musí být použity externí 

převodníky.  

 

7.3. Struktura Open XML 

 

Na obrázku č. 11 můžete vidět strukturu jediného souboru,  

formátu docx.   

Každá část dokumentu je ve formátu XML samostatným objektem, 

ať se jedná o tabulku, obrázek nebo styl. Každou takovou část 

můžete editovat či přepracovat. 

 Tato možnost se vám může hodit například v okamžiku, kdy se 

snažíte zachránit alespoň to nejpodstatnější (základní text) z 

poškozeného dokumentu. 

Obrázek 11 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en
http://www.modernivyuka.cz/
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7.4. Cvičení – Práce s XML formátem 

 

7.4.1. Zadání: 

Ovládáte úpravu XML a potřebujete ručně upravovat rozpracovaný dokument, protože jeho část je 

poškozena. K tomu, abyste si mohli prohlédnout detaily dokumentu, musíte dokument převést do 

komprimovaného formátu. 

7.4.2. Pracovní postup: 

Cílem tohoto cvičení je dokázat, že XML formát je skutečně formátem komprimovaným. V okamžiku, 

kdy přejmenujete soubor s příponou docx, a jako novou příponu souboru zvolíte ZIP, po otevření 

souboru dostanete pohled do struktury XML. Případné opravy či úpravy pak můžete provádět přímo 

v jednotlivých souborech. 

1. Spusťte textový editor.  

2. Napište do dokumentu větu „První den školy“. 

3. Uložte dokument pod názvem den.docx do složky Dokumenty. 

4. Uzavřete textový editor. 

5. Otevřete složku dokumenty a soubor den.docx přejmenujte na den.zip. 

6. Prohledněte si zkomprimovaný soubor. Zkontrolujte, zda výsledná struktura odpovídá 

struktuře na obrázku č. 12. 

 

8. Publikování souborů do formátu PDF 

 

S možností publikování dokumentů či souborů ve formátech PDF jste se mohli setkat již v minulých 

verzích Microsoft Office. Tato funkce však vždy vyžadovala podporu externího software, pomocí 

něhož bylo možné dokument uložit či tisknout do formátu PDF. 

Obrázek 12 
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Nyní je postup ukládání souboru ve formátu PDF mnohem jednodušší. Stačí využít funkce „Uložení 

souboru jako PDF“ a za standardních postupů lze získat kopii originálního souboru právě v tomto 

formátu. 

8.1. První použití formátu PDF 

 

 Funkci pro uložení dokumentu ve formátu 

PDF naleznete pod Tlačítkem Office v sekci 

„Uložit jako“. Následně již stačí zvolit 

nabídku „PDF nebo XPS“. 

Tato funkce nebude aktivní ihned po 

instalaci Microsoft Office systém 2007. Pro 

její první použití je nutné stáhnout a 

nainstalovat podpůrné nástroje. K tomuto 

kroku budete vyzvání automaticky při 

prvním použití této služby. 

Výsledné soubory ve formátu PDF je pak 

možné jednoduše prohlížet, např. pomocí 

aplikace „Adobe Reader“. 

 

 

8.2. Cvičení – uložení souboru ve formátu PDF 

 

8.2.1. Zadání 

Připravujete dokument o Karlu IV. na hodinu dějepisu. Tento dokument chcete umístit na Intranet 

školy, případně jej odeslat e-mailem jednotlivým studentům. Dokument předáte ve formátu PDF. 

8.2.2. Pracovní Postup 

Vytvoříte dokument ve formátu PDF, který pak následně můžete odeslat e-mailem nebo jej 

distribuovat dále jinými způsoby. K převodu do formátu PDF využijete funkce pro uložení do 

externích formátů. 

1. Spusťte textový editor „Microsoft Office Word 2007“. 

2. Napište text (téma) dokumentu. Tento dokument budete převádět do PDF. 

3. Zformátujete svůj text podle potřeby. 

4. Aktivujte „Tlačítko Office“ – „Uložit jako“ – PDF nebo XPS. 

5. Uložte soubor do složky Dokumenty pod názvem „vyuka.pdf“. 

6. Prostřednictvím programu „Adobe Reader“ si prohlédněte, jak vypadá výsledný soubor. 

 

Obrázek 13 
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Dokument převedený do formátu PDF si můžete prohlédnout např. prostřednictvím aplikace „Adobe 

Reader“ - viz Obrázek 14 

 

 

9. Naposledy použité dokumenty 

 

Tuto vlastnost aplikací „Microsoft Office“ si jistě vybavíte i z minulých verzí. V případě, že jste 

pracovali s dokumentem, který jste jeden den uložili a potřebovali jste s ním pracovat i v 

následujících dnech, mohli jste v menu „Soubor“ najít odkazy na čtyři dokumenty, s nimiž jste 

pracovali naposledy. V možnostech jednotlivých aplikací se objevovala funkce, která umožňovala 

zvýšit počet těchto dokumentů až na 9. 

Tato zajímavá funkce je samozřejmě obsažena i v nových verzích aplikací Microsoft Office systém 

2007. Nyní je vylepšena především počtem dokumentů, které se zobrazují jako naposledy použité. 

Jakmile aktivujete „Tlačítko office“, zobrazí se vám 17 naposledy použitých dokumentů v podobě 

odkazů, jichž můžete využít pro rychlý přístup k daným souborům. 

Obrázek 14 
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Aktualizace tohoto seznamu se mění podle toho, s jakými soubory momentálně pracujete. Navíc je 

zde možné zafixovat jakýkoliv soubor seznamu tak, aby se na tomto seznamu zobrazoval vždy, za 

jakýchkoliv podmínek.   

U každého z nabízených souborů si všimněte šedivé značky v pravé části seznamu. Po její aktivaci se 

dokument zablokuje, značka se změní na zelenou a dokument bude vždy k dispozici mezi naposledy 

použitými soubory až do doby, než jej opět odznačíte. 

 

9.1. Cvičení – Naposledy použité dokumenty 

 

9.1.1. Zadání 

Jako třídní učitel vytváříte na začátku školního roku přehled (seznam) svých studentů ve třídě. Kromě 

tohoto souboru pracujete s celou řadou dalších tabulek. Nechcete vždy vyhledávat soubor 

s přehledem svých studentů na disku a potřebujete mít k souboru okamžitý přístup. 

9.1.2. Pracovní postup 

Budete fixovat dokument mezi naposledy užitými dokumenty tak, aby se v příštích použitích vždy 

zobrazil v nabízeném seznamu. 

1. Spusťte např.  

„Microsoft Office Excel 2007“. 

2. Vytvořte tabulku s názvem 

„Přehled studentů ve třídě“. 

3. Tabulku uložte do složky  

Dokumenty na vašem disku pod 

názvem souboru „Přehled studentů 

ve třídě.xlsx“. 

4. Soubor zavřete. 

5. Aktivujte „Tlačítko Office“ a 

prohlédněte si poslední dokumenty. 

6. Naleznete mezi nimi i soubor  

„Přehled studentů ve třídě.xlsx“. 

7. Klepněte na šedivé tlačítko v pravé 

části řádku s názvem souboru. 

8. Tlačítko se změní na zelenou tečku. 

 

 

 

Soubor „Přehled studentů ve třídě.xlsx“ se nyní bude zobrazovat vždy, když budete procházet 

seznamem naposledy použitých dokumentů až do okamžiku, kdy soubor opět neodznačíte, viz 

Obrázek 15. 

Obrázek 15 
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10. Klávesové zkratky – horké klávesy 

 

Funkce „Klávesové zkratky“ je určena všem milovníkům tzv. horkých kláves. Řada uživatelů byla 

zvyklá na ovládání uživatelského prostředí aplikací prostřednictvím klávesnice, nikoliv myši. Funkce 

klávesových zkratek se nevytratila a navíc můžete využít i rychlého informačního zobrazení „horkých“ 

kláves za pomoci tlačítka ALT. 

Tuto pomůcku je možné využít v jakékoliv aplikaci Microsoft Office systém 2007. Pokud například 

v tabulkovém procesoru potřebujete vyvolat funkci podmíněného formátování prostřednictvím 

klávesnice, použijete následující postup: 

V tabulkovém procesoru použijete klávesu ALT a v pruhu karet se vám zobrazí přehled zkratkových 

kláves. viz Obrázek 16. 

 

Obrázek 16 

Nyní vidíte, že pro ikony karty „Domů“ je určena klávesa U, aktivujete tedy klávesu U viz Obrázek 17 

 

Obrázek 17 
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Pruh karet „rozbalil“ další klávesové zkratky. V případě podmíněného formátování můžete použít 

klávesu L pro zobrazení podrobností funkce podmíněného formátování. viz Obrázek 18. 

 

Obrázek 18 

Tímto způsobem můžete pokračovat dále až k závěrečnému nastavení. 

11. Závěr 

Cílem této příručky bylo seznámit její čtenáře s obecnými novinkami aplikačního prostředí Microsoft 

Office systém 2007. Pomocí praktických ukázek a cvičení pak také představit principy praktického 

uplatnění jednotlivých funkcí a novinek.   

 

Tato publikace je součástí edice metodických příruček pro školy k aplikacím sady Microsoft Office 

systém 2007. Mezi další tituly, které jsou čtenářům k dispozici zcela bezplatně na internetových 

stránkách www.modernivyuka.cz (sekce Moderní Učitel), patří zejména: 

 

 Microsoft Office Word 2007. 

 Microsoft Office Excel 2007.  

 Microsoft Office Outlook 2007.  

 Microsoft Office PowerPoint 2007. 

 Další aplikace sady Microsoft Office systém 2007. 
 
 
„Pevně věříem, že považujete tuto edici metodických příruček za přínosnou nejen pro oblast rozvoje 

vlastních znalostí a dovedností v oblasti efektivního využívání sady aplikací Microsoft Office systém 

2007, ale také pro práci s vašimi žáky a studenty“. 

 

 

 

Jiří Chytil & Boris Chytil 

Praha 2007 
  

  

http://www.modernivyuka.cz/
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