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Předmět:  ICT 

Ročník:  9. ročník 

Tematický okruh:  informatika - software 

Anotace:   

1. Přednosti, důvody k používání 

2. Porovnání s MS Office 

3. Balíček kancelářských aplikací 

4. Writer, Calc, Impress, Draw, Base, Math 

5. Rozšíření a doplňky 

 

 

 



výuka 



• Cena – nulové náklady na nákup licencí. 
• Otevřenost – je možné upravit jednotlivé 

funkcionality nebo doprogramovat chybějící funkce 
bez nutnosti komunikace s výrobcem. 

• Portable verse – balíček je možné nainstalovat  
na USB disk a se vším nastavením přenášet i s daty 
všude s sebou. 

• Možnost rozšíření – existuje velké množství doplňků 
a rozšíření, které přidají některé funkce. Např.: 
editace PDF, import SVG, filtry... 



• Načítejte a ukládejte své dokumenty ve formátech Microsoft 
Office a dalších! Rychlý export do PDF.  

• Balík kancelářských aplikací OpenOffice.org/LibreOffice 
obsahuje nástroje pro vaši každodenní práci v kanceláři.  

• OpenOffice.org/LibreOffice má české prostředí, českou 
nápovědu a opravuje překlepy v mnoha jazycích včetně češtiny a 
slovenštiny.  

• Kancelářský balík OpenOffice.org/LibreOffice je zdarma.  

• Je legální, když ho máte nainstalovaný na všech počítačích.  

• Používá otevřený formát dokumentů (OpenDocument), takže svá 
data zpracujete i za deset let.  



LibreOffice 3.4  OpenOffice.org 3.3  
Microsoft Office 
2010  

Licence  svobodná (hlavně LGPL)  proprietární  

Cena  zdarma  Od 2480,- Kč výše  

Velikost instalátoru  
189 MB (pouze celý 
balík)  

129 MB (pouze celý 
balík)  

900 MB  

Podporované OS  
Microsoft Windows (XP a novější), 
GNU/Linux, Mac OS X, neoficiálně další OS  

Microsoft Windows 
(XP SP3 a novější)  

České prostředí  ano  

Ostatní jazyky  v instalátoru  lze doinstalovat  
samostatné 
instalátory, lze 
doinstalovat  

Česká nápověda  

lze doinstalovat 
(není nutné, umí 
pracovat s on-line 
verzí)  

v instalátoru  

České slovníky  lze doinstalovat  v instalátoru  

Možnost otevření dokumentu z libovolné 
aplikace  

ano  ne  

Export do PDF  ano  

Import PDF  ano (do aplikace Draw)  ne  



• Writer – MS Word 
• Calc – MS Excel 
• Impress – MS PowerPoint 
• Math – nemá alternativu 
• Base – MS Access 
• Draw – nemá alternativu 



 

o Writer – textový procesor 
o Calc – tabulkový procesor 
o Impress – nástroj na tvorbu prezentací 
o Math – utilita na psaní vzorců 
o Base – databázový systém 
o Draw – vektorově orientovaný editor  



• Textový procesor s kompletní funkcionalitou:  
od kontroly pravopisu, tvorbu seznamů, poznámek 
pod čarou, hromadné korespondence až po vkládání 
jednodušších tabulek. 

• Jedná se o alternativu k MS Word. 
• Výchozím formátem pro ukládání je ODT, ale umí 

pracovat také s RTF či DOC. 
• Výhodou oproti konkurenci je například snazší psaní 

vzorců, pokročilý export do PDF či provázanost  
s databázemi. 



• Jedná se o tabulkový procesor vhodný pro 
běžné domácí či kancelářské využití. Nabízí 
snadnou tvorbu jednodušších grafů, 
statistické, matematické i logické funkce, 
řazení a filtrování položek... 

• Jedná se o alternativu k MS Excel. 
• Výchozím formátem pro ukládání je ODS, ale 

pracuje i s XLS. 
 



• Jedná se o nástroj na tvorbu prezentací. 
Možnosti programu jsou v podstatě stejné 
jako u MS PowerPoint, nabízí však jednodušší 
ovládání. 

• Výchozím formátem pro ukládání je ODP, ale 
pracuje také s PPT. 



• Představuje jednoduchý, vektorově 
orientovaný grafický editor. Mezi základní 
funkce patří například tvorba diagramů, 
schémat či jednoduchých obrázků. 

• Výchozím formátem pro ukládání je ODG. 
• Jeho síla a schopnosti se projeví především 

po přidání rozšíření.  



• Databázový systém určený především pro 
menší aplikace.  

• Jedná se o alternativu k MS Access. 
• Běžní uživatelé zřejmě využijí hlavně oblasti, 

kde je spojena s ostatními aplikacemi; tedy 
například vedení si databáze knih, které je 
pak možno velice snadno a rychle citovat. 

• Poprvé je se objevuje v OpenOffice.org 2.0. 



• Slouží k tvorbě vzorců či rovnic, které je 
možné exportovat do dokumentů nebo do 
PDF souborů. 

• Standardním formátem pro ukládání je ODF. 



• Množina funkcí OpenOffice.org není 
uzavřená. 

• Funkcionalitu lze rozšířit pomocí Extensions. 
• Ty umožní například práci s SVG, z Draw 

učiní jednoduchý CAD editor nebo z Writer 
program pro spisovatele. 



Zdroje 
 

http://www.openoffice.cz/ 
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