
CO DĚLAT, KDYŽ SE VE WORDU NEZOBRAZÍ KARTA DOPLŇKY S TLAČÍTKY ZOTERO 

 

1. Zavřete všechny programy a nechejte spuštěný pouze Firefox. 

2. Ve Firefoxu klikněte na Nápověda a zvolte Technické informace (viz níže obr.). 

 

 

3. Otevře se stránka, na níž podle níže uvedeného obrázku najděte  tlačítko „Zobrazit složku“ a na ně klikněte. 

 

4. Otevře se  okno, kde klikněte na adresář Extensions, pak na adresář zoteroWinWordIntegration@zotero.org a 

nakonec na adresář install. V tomto adresáři bude soubor Zotero.dot. Nechejte si okno se souborem otevřené a 

otevřete si druhé okno podle postupu v bodu 5. 

5. Stiskněte ve Windows na tlačítko Start a zvolte Tento počítač. Otevře se okno s přehledem disků, kde zvolte disk C, 

načež se zobrazí adresáře, z nichž otevřete Users a následně adresář s názvem Vašeho účtu. V tu chvíli se podívejte 

v tom okně do pole jakoby pro webovou adresu, kde uvidíte toto: C:\Users\VášÚčet\. Klikněte v tom poli vlevo za 

názvem Vašeho účtu, čímž by se to pole mělo stát editovatelné. Za název Vašeho účtu vepište AppData a dejte Enter. 

V tu chvíli by se měli zobrazit adresáře a mezi nimi adr. Roaming. Otevřete jej a zvolte adresář Microsoft, pak adr. 

Word. Nyní by se Vám měla zobrazit složka s adresáři Po spuštění a Startup (možná ale jen jeden z nich). Do obou 

těchto adresářů zkopírujte soubor Zotero.dot (viz bod 4). Když se Vás počítače zeptá, zdali může předchozí soubor 

přepsat tím novým, dejte Ano.  

6. Otevřete Word, ve kterém by již měla být karta Doplňky s tlačítky Zotero. Pokud ne, znám v tuto chvíli jediný 

způsob: výše zmíněný soubor Zotero.dot si někde uložíte s tím, že když budete něco psát s pomocí Zotero, tak ve 

Wordu otevřete soubor Zotero.dot, ihned dáte Uložit jako a soubor si uložíte někam jinam již jako klasický wordovský 

dokument s příponou doc nebo docx. 

 


