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Úprava tabulek 

V systému SINPRO zvolíme kapitolu a podkapitolu, do které chceme vložit tabulku. 

Zkopírujeme si tabulku (z Wordu, případně Excelu, apod.) a vložíme ji do textového editoru v systému 

SINPRO.  

POZOR! Kopírováním tabulek z jiných zdrojů se nám do STI může zavléci nežádoucí formátování 

tabulek, které způsobí nekorektní zobrazení tabulky na internetu nebo ve verzi PDF (v nejhorším 

případě dokonce celého STI). Proto je důležité věnovat následujícím řádkům pozornost.  

 
 

Pro úpravu tabulky najedeme kurzorem myši kamkoliv do řádků tabulky a stiskneme pravé tlačítko 

myši. Zobrazí se tato nabídka: 
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Zvolíme možnost „Vlastnosti tabulky“. Zobrazí se dialogové okno: 

 

 

Nastavení hodnot v záložce „Obecné“ 

Zde budeme pracovat se záložkou „Obecné“. Zajímají nás tyto položky: 

 Odsazení obsahu: do políčka zadáme číslo 1 

 Rozestup buněk: do políčka zadáme číslo 2 

 Rámeček: do políčka zadáme číslo 1 

 Šířka: do políčka napíšeme 98% (je nutné napsat i symbol %!). Špatně nastavená hodnota 

v políčku „šířka“ může mít za následek, že se tabulka na webových stránkách zobrazí 

nekorektně – například bude přesahovat do pravého sloupce a překrývat se s textem 

uvedeným v pravém sloupci. 

 Pokud má mít tabulka nadpis, zaškrtneme možnost u nabídky „Nadpis tabulky“ 
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Zvolíme možnost „Aktualizovat“. Tabulka se „roztáhne“, získá okraje a políčko pro nadpis: 
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Vložení názvu tabulky 

Do políčka pro nadpis překopírujeme/vložíme název tabulky: 

 

 

Tip:  Jak odstranit „řádek navíc“ 

Na obrázku je vidět, že po překopírování názvu tabulky do políčka v tabulce zbyl volný řádek, ten 

nelze odstranit klávesou „Delete“ ani „Backspace“. Pokud se volného řádku chceme zbavit, musíme 

postupovat následovně: 

V textovém editoru zvolíme možnost „HTML“ 

 

Zobrazí se dialogové okno, kde nás zajímá pouze první řádek, ve kterém je kód pro prázdný řádek 

před tabulkou, tj. „<p> </p>“. 

 

Řádek označíme a smažeme a zvolíme možnost „Aktualizovat“. 
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Nastavení záhlaví tabulky 

U tabulky ještě nastavíme záhlaví. To provedeme tak, že označíme řádek (případně řádky), který bude 

plnit funkci záhlaví. Kdekoliv v označeném textu klikneme pravým tlačítkem myši a zobrazí se (už 

známá) nabídka: 

 

Tentokrát najedeme myší na nabídku „Řádek“ a po rozbalení zvolíme možnost „Vlastnosti buňky“: 

 

V dialogovém okně nás zajímá pouze „Typ buňky“. Po rozkliknutí zvolíme z nabídky „Záhlaví“. 
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Zvolíme možnost „Aktualizovat“. 

Takto vypadá výsledná tabulka: 

 

 

Nekorektní chování tabulky 

Pokud je tabulka ve zdrojovém wordu/internetu naformátovaná (zejména záhlaví), může se stát, že 

se při kopírování do systému SINPRO „rozhodí text“. Nekorektní záhlaví a text v tabulce vypadá 

například takto (srovnejte s předchozím obrázkem): 

 

Záhlaví upravíme tak, že označíme první dva řádky (tvořící záhlaví) a v levém horním rohu vybereme 

z nabídky možnost „Odstavec“. 
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Stejně postupujeme i u nekorektně zobrazeného textu v tabulce – text označíme a z nabídky v levém 

rohu zvolíme možnost „Odstavec“: 

 

 

Slučování a rozdělování buněk tabulky 

Slučování buněk 

Na obrázcích je vidět, že v prvním řádku záhlaví jsou sloučené buňky. Sloučení buněk provedeme 

následovně: Označíme si buňky, které chceme sloučit: 

 

V označeném prostoru klikneme pravým tlačítkem myši, rozbalí se nám nabídka, ve které najedeme 

myší na možnost „Buňka“ a po rozbalení nabídky klikneme na možnost „Sloučit buňky“. 

 

Tím se buňky sloučí: 
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Pokud se sloučené buňky zobrazí nekorektně, jak je vidět na tomto obrázku: 

 

stačí najet kurzorem za slovo „Vývoz“ a dvakrát stisknout klávesu „Delete“. 

 

Rozdělování buněk 

Postupujeme obdobně, jako u slučování buněk. Klikneme do políčka, které chceme rozdělit, kliknutím 

na pravé tlačítko myši se rozbalí nabídka, ve které zvolíme možnost „Buňka“ a rozbalení nabídky 

zvolíme možnost „Rozdělit buňky“. 

 

Tip:  Proč je na začátku tabulky zobrazena samostatná dělicí čára? 

 

Vodorovná dělicí čára má zde funkci systémového prvku, který není vidět na webových stránkách a 

ani v PDF verzi STI. Zobrazuje se pouze v editoru v systému SINPRO. 

Dělicí čára tam byla umístěna při finální editaci předchozí verze STI. Účelem je eliminace chybného 

rozdělení tabulky v PDF, kdy záhlaví tabulky je na konci jedné stránky, a zbytek tabulky je až na 

stránce další. Viz též konec kapitoly 5 hlavního manuálu STI. 
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Úprava internetových odkazů 

Při vkládání odkazů na webové stránky upravujeme nevzhledné, příliš dlouhé odkazy: 

 

Nic neříkající nevzhledná odkaz „skryjeme“ za text, v tomto případě za název instituce. Vložíme si 

odkaz do schránky (Ctrl+x), označíme nový text odkazu a v horní liště vybereme možnost 

„Vložit/upravit odkaz“ (ikona řetízku): 

 

Zobrazí se tabulka, do políčka „URL odkazu“ vložíme odkaz a klikneme na „Vložit“. 
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Takto pak vypadají upravené odkazy: 

 

Tip: Odkazy není třeba vždy skrývat za text, zvláště, když jsou krátké a je tedy pravděpodobné, že je 

čtenáři budou ochotni manuálně vepisovat do internetového prohlížeče.  

V tomto případě je naopak žádoucí je ponechat zobrazené: 

 

 

POZOR! Pokud vkládáme odkaz bez prefixu „http://“ systém ho automaticky přiřadí. 

Zobrazí se dialogové okno s dotazem. Vložení potvrdíme klikem na „OK“. 
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Řádkování 

Při uvádění adres a kontaktů působí automatické řádkování editoru v SINPRO velmi rozvlekle.  

 

Upravíme za použití klávesové zkratky „Shift + Enter“ (tzv. měkký enter/odřádkování): 

Kurzor umístíme na konec řádku, stiskneme klávesu „Delete“, abychom druhý řádek přesunuli 

k prvnímu: 

 

Poté stiskneme klávesy Shift a Enter, čímž se změní řádkování: 
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Takto pokračujeme dále. Výsledek: 

 

POZOR!  

Používat pouze u adres/kontaktů. 


