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V tomto průvodci 
Aplikace Microsoft OneNote 2010 vypadá ve srovnání s aplikací OneNote 2007 velmi odlišně. Proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní 
rychle seznámit. V následujícím textu se dozvíte o klíčových součástech nového rozhraní a o bezplatném školení pro aplikaci OneNote 2010, objevíte funkce, 
jako například podokno úloh Šablony nebo dialogové okno Možnosti, pochopíte, jak funguje výměna poznámek s uživateli, kteří dosud aplikaci OneNote 2010 
nepoužívají, a zjistíte, jak získat přístup k pokročilým funkcím.  

© 2010 by Microsoft Corporation. 

Všechna práva vyhrazena. 

Panel nástrojů Rychlý přístup  
Příkazy zde uvedené se zobrazí vždy. Na tento panel 
nástrojů můžete přidat své oblíbené příkazy.  

Zobrazení pásu karet  
Při prvním spuštění aplikace 
OneNote 2010 je pás karet skryt, 
aby bylo maximalizováno místo 
pro vytváření poznámek. 

Pás karet můžete kdykoli zobra-
zit či skrýt kliknutím na přísluš-
nou ikonu nebo stisknutím kom-
binace kláves CTRL+F1. 

Nezařazené poznámky  

Kliknutím na toto tlačítko v dolní 
části navigačního panelu otevře-
te zvláštní oddíl, který obsahuje 
poznámky shromážděné z jiných 
aplikací. 

Zobrazení Backstage  
Kliknutím na kartu Soubor 
otevřete zobrazení Backstage, 
ve kterém můžete otevírat, 
vytvářet, sdílet, tisknout 
a spravovat své poznámkové 
bloky. 

Zobrazení Backstage zavřete 
kliknutím na libovolnou kartu 
na pásu karet.  

Kontextové karty na pásu karet  
Některé karty se zobrazí na pásu karet pouze 
v případě, že s nimi potřebujete pracovat. Pokud 
například vložíte nebo vyberete tabulku, zobrazí se 
Nástroje tabulky, které na pás karet přidají další 
kartu s názvem Rozložení.  

Skupiny na pásu karet 
Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje 
sadu souvisejících příkazů. Skupina Značky například obsahuje příkazy 
pro nastavení, změnu a vyhledávání značek poznámek. 

Karty na pásu karet 
Kliknutím na libovolnou kartu na pásu 
karet zobrazíte její tlačítka a příkazy. 

Vytváření nových oddílů  

Jestliže chcete v aktuálním 
poznámkovém bloku přidat 
kartu nového oddílu, klikněte na 
tlačítko Vytvořit nový oddíl.  

Okamžité hledání  
Chcete-li ve svých poznámkách rychle vyhledat určité 
informace, zadejte slovní spojení nebo klíčové slovo 
do vyhledávacího pole.  
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Jak začít s aplikací OneNote 2010 

Pokud aplikaci Microsoft OneNote používáte delší dobu, budete chtít bez-
pochyby vědět, kde se v aplikaci OneNote 2010 nacházejí příkazy 
a tlačítka panelu nástrojů aplikace OneNote 2007. 

Máme k dispozici celou řadu bezplatných materiálů, včetně školicích kur-
zů a průvodců mapováním příkazů z nabídek na pás karet, které uživatele 
seznámí s aplikací OneNote 2010. Chcete-li tyto materiály vyhledat, klik-
něte v hlavním okně aplikace na kartu Soubor a na položku Nápověda. 
Poté klikněte v části Podpora na možnost Začínáme. 

Kde se nacházejí nabídky a panely nástrojů? 

Horní část hlavního okna aplikace OneNote 2010 tvoří široký pruh. Jedná 
se o pás karet, který nahrazuje původní nabídky a panely nástrojů. Každá 
karta na pásu obsahuje různá tlačítka a příkazy, které jsou uspořádány do 
skupin pásu karet. 

Při otevření aplikace OneNote 2010 se na pásu karet zobrazí karta Domů. 
Na této kartě se nachází řada nejpoužívanějších příkazů aplikace OneNo-
te. Na levé straně karty například jako první uvidíte skupinu Schránka s 
příkazy Vložit, Vyjmout a Kopírovat a také Kopírovat formát. 

Ve vedlejší skupině Základní text najdete příkazy pro formátování textu 
tučným písmem či kurzívou. Následuje skupina Styly s příkazy pro rychlé 
nastavení požadovaného formátování u nadpisů a základního textu. 

Vzhled pásu karet se upravuje tak, aby odpovídal velikosti a rozlišení ob-
razovky počítače. Na menších obrazovkách se mohou u některých skupin 
na pásu karet zobrazovat pouze názvy skupin, nikoli příslušné příkazy. 
V takovém případě příkazy snadno zobrazíte kliknutím na malou šipku na 
tlačítku skupiny.  

Na zobrazené webové stránce klikněte na odkazy na položky, které vás 
zajímají. Mnoho času vám ušetří zejména interaktivní průvodce mapová-
ním příkazů z nabídek na pás karet. Po kliknutí na libovolný příkaz aplika-
ce OneNote 2007 se vám ukáže jeho přesné umístění v aplikaci OneNo-
te 2010.  
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Položky, které budete pravděpodobně hledat 

V níže uvedené tabulce naleznete některé běžné a známé položky, které pravděpodobně budete v aplikaci OneNote 2010 hledat. Tento seznam není úplný, 
ale představuje vhodný výchozí bod vyhledávání. Chcete-li získat úplný seznam příkazů aplikace OneNote 2010, klikněte na kartu Soubor, na tlačítko Nápově-
da a na možnost Začínáme. 

Akce... Klikněte na… A podívejte se na následující položky ... 

Otevření, vytvoření, sdílení, převedení, export, odeslání nebo tisk 
poznámek 

 
Zobrazení Backstage (klikněte na odkazy na levé straně tohoto 
zobrazení) 

Nastavení formátování u textu nebo použití a vyhledání značek po-
známek 

 Skupiny Základní text, Styly a Značky 

Vložení tabulek, obrázků, odkazů, souborů, zvuku a videa nebo rov-
nic 

 
Skupiny Tabulky, Obrázky, Odkazy, Soubory, Záznam 
a  Symboly 

Odeslání stránky v e-mailu a sdílení nových či existujících poznámko-
vých bloků 

 Skupiny E-mail a Sdílený poznámkový blok 

Vytvoření nebo vymazání skic, rukopisu či obrazců, přizpůsobení 
per, vložení místa pro zápis na stránku, otočení objektů nebo převe-
dení rukopisu na text 

 Skupiny Nástroje, Vložit obrazce, Upravit a Převést 

Kontrola pravopisu, vyhledání informací, překlad textu nebo vytvo-
ření propojených poznámek 

 Skupiny Pravopis, Jazyk a Poznámky 

Maximalizace místa na obrazovce, zobrazení nebo skrytí linkování 
a názvů stránek, nastavení velikosti stránky a okrajů, přiblížení či 
oddálení stránky nebo vytvoření nových poznámek na okraj 

 Skupiny Zobrazení, Vzhled stránky, Lupa a Okno 
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Kde se nachází Průvodce novým poznám-

kovým blokem? 

V aplikaci OneNote je možné současně pracovat ve více poznámkových 
blocích. Nejprve otevřete zobrazení Backstage kliknutím na kartu Soubor 
a pak klikněte na tlačítko Nový. 

Vyberte umístění pro uložení nového poznámkového bloku a zadejte po-
pisný název (příklad: Týdenní zprávy o stavu nebo Pondělní studijní skupi-
na). Volba smysluplného názvu je zvláště důležitá, pokud plánujete sdílení 
nového poznámkového bloku s dalšími uživateli. Dále vyberte nebo ověř-
te, kde by měl být nový poznámkový blok ve zvoleném umístění uložen, a 
klikněte na tlačítko Vytvořit poznámkový blok.  

Co se stalo s příkazem Nástroje | Možnosti? 

Hledáte nastavení aplikace OneNote, pomocí kterého lze například řídit, 
kde se budou zobrazovat karty stránek, zda se budou zobrazovat kontej-
nery poznámek, kde se budou ukládat zálohy aplikace OneNote nebo 
jakým způsobem budou použita hesla? 

Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti. Otevře se dialogové 
okno Možnosti aplikace OneNote, v němž můžete přizpůsobit nastavení a 
předvolby aplikace OneNote.  

Některá nastavení v dialogovém okně Možnosti aplikace OneNote se 
vztahují pouze k aplikaci OneNote. Jiné předvolby (například barevné 
schéma) se však budou vztahovat ke všem ostatním aplikacím systému 
Microsoft Office 2010, které jste nainstalovali.  
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Trvalé zobrazení oblíbených příkazů  

Panel nástrojů Rychlý přístup v levém 
horním rohu okna aplikace OneNote 
obsahuje zástupce příkazů, které bude-
te často používat. 

Přidáním tlačítek na tento panel ná-
strojů můžete trvale zobrazit a mít ne-
ustále k dispozici oblíbené příkazy, a to 
i při přepínání karet na pásu karet. 

Po kliknutí na šipku rozevíracího sezna-
mu vedle panelu nástrojů Rychlý přístup můžete zapnout nebo vypnout 
libovolný z příkazů uvedených v místní nabídce. Pokud se příkaz, který 
chcete přidat, v seznamu nezobrazí, přepněte na kartu na pásu karet, kde 
se dané tlačítko zobrazuje, a klikněte na ně pravým tlačítkem myši. 
V zobrazené místní nabídce klikněte na příkaz Přidat na panel nástrojů 
Rychlý přístup. 

Vytvoření vlastních karet a skupin na pásu 

karet  

Příkazy na pásu karet můžete přizpůsobit 
tak, že přidáte tlačítka do požadovaných 
skupin pásu karet nebo že vytvoříte vlastní 
karty. 

Klikněte pravým tlačítkem myši na libovol-
nou skupinu pásu karet a potom klikněte 
na příkaz Přizpůsobit pás karet. 
V dialogovém okně Možnosti aplikace 
OneNote můžete přidat příkazy na vlastní 
karty či do vlastních skupin. 

Na pásu karet se nezobrazují některé příka-
zy starších verzí aplikace OneNote, jsou 
však k dispozici. Pokud se bez některých 

z těchto starších příkazů neobejdete, jednoduše je přidejte na pás karet 
nebo na panel nástrojů Rychlý přístup. 

V dialogovém okně Možnosti aplikace 
OneNote klikněte v seznamu Zvolit 
příkazy z na položku Příkazy mimo pás 
karet. Dále vyhledejte požadovaný 
příkaz a přidejte ho na vlastní kartu 
nebo do vlastní skupiny na pásu karet. 

Pokud se dopustíte chyby, nepropadejte panice. Chcete-li se vrátit 
k výchozím nastavením, můžete použít tlačítko Obnovit. 
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Základní informace o klávesových zkratkách 

V aplikaci OneNote 2010 jsou pro pás karet k dispozici klávesové zkratky, 
které umožňují rychle provádět úkoly bez použití myši. 

Klávesové zkratky zobrazíte na pásu karet stisknutím klávesy ALT. 

Budete-li chtít přepnout na určitou kartu na pásu karet pomocí klávesni-
ce, stiskněte klávesu s písmenem zobrazeným pod příslušnou kartou. Ve 
výše uvedeném příkladu zobrazíte kartu Vložení stisknutím klávesy V, 
kartu Sdílení stisknutím klávesy N, kartu Kreslení stisknutím klávesy K 
atd. 

Když přepnete na kartu na pásu tímto způsobem, zobrazí se na obrazovce 
všechny dostupné klávesové zkratky pro danou kartu. Posloupnost kláves pak 
můžete dokončit stisknutím poslední klávesy příkazu, který chcete použít. 

Chcete-li se vrátit o jednu úroveň v posloupnosti zpět, stiskněte klávesu 
ESC. Provedením této akce vícekrát v řadě zrušíte režim klávesových zkra-
tek. 

V aplikaci OneNote 2010 stále funguje mnoho klávesových zkratek aplika-
ce OneNote 2007. Kombinace kláves CTRL+F například i nadále aktivuje 
vyhledávací pole a kombinace kláves ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO umožňu-
je odsadit vybraný text doprava. 

Seznam klávesových zkratek aplikace OneNote 2010 zobrazíte, jestliže 
v aplikaci stisknete klávesu F1 a v okně Nápověda k aplikaci OneNote za-
dáte hledání slovního spojení „klávesové zkratky“. 

Co se stalo s relacemi živého sdílení? 

Funkce relací živého sdílení, která byla poprvé představena v aplikaci 
OneNote 2007, byla v aplikaci OneNote 2010 zrušena ve prospěch mnoha 
nových funkcí a vylepšení sdílených poznámkových bloků. 

Zatímco relace živého sdílení vyžadovaly pro své fungování IP adresy, do-
časná hesla a specifické časy psaní poznámek, nabízí aplikace OneNote 
2010 uživatelům snadnější sdílení poznámkových bloků prakticky odkud-
koli – i prostřednictvím standardního webového prohlížeče. 

Aplikace OneNote 2010 přináší následující nové možnosti sdílených po-
známkových bloků: úprava sdílených poznámek offline a jejich pozdější 
synchronizace, zvýraznění nepřečtených poznámek, zobrazení informací 
o autorovi, hledání podle autora, zobrazení a správa historie verzí stránek 
a obnovení odstraněných poznámek pomocí odpadkového koše. 

Chcete-li začít uvedené funkce používat, klikněte na pásu karet na kartu 

Sdílení. 
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Spolupráce s uživateli, kteří dosud nepoužívají aplikaci OneNote 2010 

Poznámkové bloky aplikace OneNote 2010 ukládají informace v novém formátu souborů. Pokud uživatelé, s nimiž spolupracujete, používají jiné verze aplika-
ce OneNote, buďte bez obav. V aplikaci OneNote 2010 lze otevírat a upravovat i poznámkové bloky starší verze a zároveň můžete sdílet soubory s uživateli, 
kteří zatím aplikaci OneNote 2010 nemají k dispozici. 

V aplikaci One-

Note 2010... 
Co se stane? Jak mám postupovat? 

Můžete otevřít poznámkový 

blok vytvořený v aplikaci 

OneNote 2007. 

V okně aplikace OneNote 2010 se v záhlaví zobrazí text [režim kompatibility]. 

 

 
  Díky danému textu budete vědět, že i když používáte aplikaci OneNote 2010, 

technicky stále pracujete v dřívějším formátu souboru, takže nemůžete využí-

vat nové funkce aplikace OneNote 2010, jako jsou matematické rovnice, 

propojené poznámky, víceúrovňové podstránky, správa verzí či odpadkový 

koš, dokud soubor nepřevedete na formát aplikace OneNote 2010. 

Chcete-li režim kompatibility ukončit a převést soubor ve formátu verze 2007 na 
nový formát aplikace OneNote 2010, klikněte na kartu Soubor a na položku Infor-
mace. U poznámkového bloku, který chcete převést, klikněte na tlačítko Nastavení 
a na položku Vlastnosti. V otevřeném dialogovém okně Vlastnosti poznámkového 
bloku klikněte na tlačítko Převést na verzi 2010. 
Než převedete poznámkový blok starší verze, zamyslete se nad tím, zda nepotřebu-

jete spolupracovat s uživateli, kteří stále používají aplikaci OneNote 2007, nebo zda 

poznámkový blok již nesdílíte s dalšími spolupracovníky. V takovém případě totiž 

pravděpodobně budete chtít i nadále používat režim kompatibility. 

Můžete vytvořit nový po-

známkový blok v novém for-

mátu aplikace OneNote 2010 

nebo převést poznámkový 

blok starší verze na nový 

formát aplikace OneNote 

2010. 

Pokud některý uživatel v aplikaci OneNote 2007 otevře poznámkový blok 

uložený v novém formátu aplikace OneNote 2010, zobrazí se chybová zpráva 

upozorňující na skutečnost, že poznámkový blok byl vytvořen v novější verzi 

aplikace OneNote. Nebude možné jej zobrazit ani upravit. 

Poznámkový blok lze před jeho odesláním či sdílením převést na starší formát apli-

kace OneNote 2007 nebo můžete svým spolupracovníkům doporučit upgrade na 

aplikaci OneNote 2010. 

Jestliže upgrade na aplikaci OneNote 2010 není z nějakého důvodu možný, mohou si 

spolupracovníci stáhnout bezplatnou zkušební verzi aplikace OneNote 2010. Díky tomu 

budou moci po omezenou dobu upravovat poznámkové bloky aplikace OneNote 2010 

a bez omezení zobrazovat veškeré soubory aplikace OneNote. Zkušební verze všech 

aplikací systému Office 2010 jsou k dispozici na webu Office.com. 

Můžete svůj dokument uložit 

jako soubor aplikace OneNo-

te 2007. 

Pokud některý uživatel v aplikaci OneNote 2007 otevře poznámkový blok 

uložený ve formátu aplikace OneNote 2007 pomocí aplikace OneNote 2010, 

otevře se daný blok standardním způsobem a žádný další převod nebude 

nutný. 

Není třeba provádět žádné další kroky. 

Jestliže však budete i nadále pracovat ve starším formátu aplikace OneNote 2007, 

nebudou k dispozici nové funkce aplikace OneNote 2010, jako jsou matematické 

rovnice, propojené poznámky, víceúrovňové podstránky, správa verzí či odpadkový koš. 


