
OneNote 2016 pro Mac

Úvodní příručka 
Tato nová verze OneNotu je promyšleně navržená pro váš Mac. Tato příručka vám pomůže naučit se základy.

Rychlý přístup k nástrojům a příkazům
Proklikejte si karty na pásu karet, prozkoumejte nové 
i známé funkce a podívejte se, co OneNote 2016  
pro Mac dokáže.

Seznam poznámkových bloků
Když kliknete na název 
poznámkového bloku, můžete vidět 
všechny otevřené poznámkové 
bloky, vytvořit nové nebo zobrazit 
stav jejich synchronizace.

Hledání poznámek
Když začnete psát do pole Hledat,  
okamžitě najdete slova a fráze ve svých 
poznámkových blocích.

Panel nástrojů Rychlý přístup
Mějte oblíbené příkazy přímo na 
dosah ruky.

Stránky poznámkového bloku
Klikáním na tyto karty 
můžete přepínat mezi 
stránkami aktuálního oddílu 
poznámkového bloku.

Označování důležitých informací
Když u vybraných poznámek použijete značky, 
můžete je tak zařadit do kategorií nebo jim 
přiřadit různou prioritu.

Oddíly poznámkového bloku
Klikáním na tyto karty můžete 
přepínat mezi oddíly aktuálního 
poznámkového bloku.

Psaní kdekoliv na stránce
Flexibilní plátno OneNotu  
není omezené tak, jako jsou  
jiné aplikace.

Výběr odstavce
Kliknutím vyberete 
poznámky. Když při 
kliknutí podržíte 
klávesu Control, zobrazí 
se další možnosti.

Skrytí pásu karet
Potřebujete víc místa? 
Klikněte na šipku, 
kterou zapnete nebo 
vypnete pás karet.

Změna velikosti kontejnerů 
poznámek
Aby se poznámky vešly na 
stránku, přetáhněte jejich 
okraj. Když chcete poznámku 
přesunout někam jinam, 
přetáhněte celý její rámec.
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Přístup k poznámkám kdekoliv
K čemu jsou dobré poznámky, plány a nápady, když jsou uvězněné na pevném 
disku? Stačí se při prvním spuštění OneNotu na počítači Mac přihlásit bezplatným 
účtem Microsoft a budete mít svoje poznámkové bloky pořád k dispozici. Existuje 
dokonce bezplatná aplikace OneNote pro váš iPhone a iPad, aby se všechno 
synchronizovalo, ať už půjdete kamkoli.

Nikdy nedojde papír
Když potřebujete v aktuálním oddílu poznámkového bloku vytvořit novou stránku, 
klikněte na tlačítko (+) Přidat stránku nad kartami stránek nebo klikněte na 
Soubor > Nová stránka na řádku nabídek.

Když potřebujete v aktuálním poznámkovém bloku vytvořit nový oddíl, klikněte 
na symbol plus (+) vedle karet oddílů nebo klikněte na Soubor > Nový oddíl na 
řádku nabídek.

Když poprvé spustíte OneNote, vytvoří se pro vás výchozí poznámkový blok 
s oddílem Rychlé poznámky, ale stačí na řádku nabídek kliknout na  
Soubor > Nový poznámkový blok a snadno vytvoříte další poznámkové bloky 
pro témata a projekty, které chcete.Automatické ukládání práce

OneNote ukládá všechny změny během práce automaticky, takže se o ukládání 
nemusíte vůbec starat. I když aplikaci zavřete nebo počítač Mac přejde do režimu 
spánku, vaše poznámky se vždycky uloží a vy budete moct pokračovat,  
kde jste skončili.

Pokud se chcete podívat, kdy OneNote naposledy synchronizoval vaše změny, 
klikněte na název aktuálního poznámkového bloku a potom klikněte na šipku vedle 
něho v seznamu Poznámkové bloky.
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Označení vybraných poznámek 

Galerie Značky na kartě Domů vám umožňuje vizuálně označovat prioritu 
vybraných poznámek nebo je kategorizovat. Označené poznámky se poznají podle 
ikon, které vám připomínají, že máte udělat něco důležitého nebo že je třeba 
zaškrtnout hotové úkoly na vašem seznamu úkolů.

Uspořádání informací v tabulce 

Kdyby byla excelová tabulka nadbytečná, můžete informace uspořádat 
v jednoduchých tabulkách ve OneNotu. Začněte na novém řádku psaním nového 
slova, fráze nebo čísla a stiskněte klávesu TAB. Tím vytvoříte nový sloupec. 
Stisknutím klávesy Return vytvoříte nový řádek. Případně můžete kliknout na 
Vložení > Tabulka na pásu karet nebo na řádku nabídek.

Když bude tabulka vytvořená a vybraná, objeví se na pásu karet karta Tabulka 
s dalšími příkazy.

Kopírování textu z obrázků 

OneNote dokáže rozpoznat text na obrázcích. Na jakoukoli stránku vložte obrázek, 
na kterém je čitelný text (třeba obrázek účtenky), podržte klávesu Control a klikněte 
na obrázek, klikněte na Kopírovat text z obrázku a potom zkopírovaný text vložte 
tam, kde ho chcete mít.

Vytváření hypertextových odkazů 
jako na wikiwebu
Udělejte ze svého poznámkového bloku funkční wikiweb, a to tak, že vytvoříte 
odkazy na konkrétní oddíly nebo stránky. Podrže klávesu Control a klikněte pravým 
tlačítkem na kartu oddílu nebo stránky, na kterou má odkaz vést. Pak klikněte na 
Kopírovat odkaz na oddíl nebo Kopírovat odkaz na stránku a vložte odkaz tam, 
kde ho chcete mít.
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Pošlete nám svůj názor
 

Líbí se vám OneNote 2016 pro Mac? Máte nápad, jak ho vylepšit? Klikněte na ikonu 
emotikony v pravém horním rohu okna aplikace a pošlete tak svůj názor přímo 
vývojovému týmu OneNotu.

Získání nápovědy pro OneNote
 

Na řádku nabídek klikněte na Nápověda a vyhledejte funkce a příkazy OneNotu, 
se kterými potřebujete pomoct, nebo klikněte na Nápověda k OneNotu 
a procházejte oblíbený obsah. Na konci každého článku nápovědy je formulář 
k odeslání názoru, pomocí kterého nám můžete dát vědět, jestli pro vás byly 
nalezené informace užitečné.

Sdílení práce s ostatními
Když v pravém horním rohu kliknete na tlačítko Sdílet tento poznámkový 
blok, můžete pozvat ostatní k úpravám svého aktuálního poznámkového bloku, 
zkopírovat odkaz na jeho umístění v cloudu nebo pomocí oblíbené e-mailové 
služby poslat aktuální stránku jako zprávu nebo PDF přílohu.

Stažení dalších úvodních příruček
OneNote je jenom jedna z nově navržených aplikací v novém Office 2016 pro Mac. 
Navštivte web http://aka.ms/office-mac-guides, odkud si můžete stáhnout naše 
bezplatné úvodní příručky pro nové verze Wordu, Excelu, PowerPointu a Outlooku 
pro Mac. 

Pokud máte nějaký názor na naše příručky, pošlete nám prosím svoje komentáře ve 
spodní části stránky pro stahování. Děkujeme!

http://aka.ms/office-mac-guides

