
Outlook 2016 pro Mac

Úvodní příručka 
Tato nová verze Outlooku 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 Outlook 2016  
pro Mac dokáže.

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

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

Kontrola nových zpráv
Když kliknete na Odeslat a přijmout,  
aktuálně vybraná poštovní složka  
se okamžitě aktualizuje.

Hledání ve složce Doručená pošta 
a poštovních složkách
Začněte psát do pole Hledat a okamžitě 
najdete, co hledáte.

Procházení e-mailových složek
Klikněte na složku a zobrazíte její 
obsah. Toto podokno zapnete 
nebo vypnete tak, že kliknete na 
Zobrazení > Podokno složek.

Přepínání zobrazení kliknutím
Outlook je pět aplikací v jedné.  
Příkazy pásu karet se aktualizují tak, 
aby odpovídaly zobrazení,  
které si zvolíte.

Zobrazení stavu připojení
Tady Outlook průběžně 
zobrazuje stav synchronizace 
vaší složky a stav připojení 
k serveru.

Rychlejší čtení e-mailů
Ukotvěte podokno čtení na 
stranu nebo do spodní části, 
abyste si zprávy mohli prohlížet 
tam, kde chcete.
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Nastavení účtu
Outlook můžete začít používat hned, jak zadáte informace o svém účtu. Na pásu 
karet klikněte na kartu Nástroje a potom klikněte na Účty. Přihlaste se svojí 
e-mailovou adresou nebo použijte informace o účtu, které vám poskytla vaše 
organizace nebo škola.

Tvorba nových položek
Když chcete vytvořit novou e-mailovou zprávu, klikněte v zobrazení Pošta na 
kartě Domů na Nový e-mail. Nebo pokud chcete vytvořit nějakou jinou položku, 
klikněte na Nové položky a vyberte si její typ.

Uspořádání zpráv pomocí pravidel
Pokud pravidelně dostáváte hodně e-mailů z různých zdrojů, zvažte možnost 
nastavení pravidel, která budou automaticky přesouvat zprávy do poštovních 
složek, které si vytvoříte. Začněte tím, že kliknete na kartu Uspořádat a pak na 
Pravidla > Vytvořit pravidlo.

Přepínání mezi zobrazeními
V Outlooku je toho mnohem víc než jen e-maily. Ve spodní části okna aplikace 
můžete snadno přepínat mezi zobrazeními Pošta, Kalendář, Lidé, Úkoly 
a Poznámky a řídit tak všechny aspekty svého rušného života. 

Příkazy na pásu karet se automaticky přepínají tak, aby odpovídaly zvolenému 
zobrazení. Přepnou se i informace, které se zobrazují na stavovém řádku ve spodní 
části okna aplikace.
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V Outlooku je toho mnohem víc než jen e-maily 
Když přepnete do zobrazení Kalendář, můžete řídit všechny aspekty svého rušného života.

Snadno použitelné nástroje a příkazy kalendáře
V zobrazení Kalendář zobrazuje pás karet všechno, co 
potřebujete, abyste měli pod kontrolou každý den, týden, 
měsíc i rok.

Potřebujete slunečné počasí?
Podívejte se na předpověď 
počasí, abyste měli jistotu, 
že vaši schůzku nebo událost 
nepostihne déšť.

Přepnutí zobrazení 
Kliknutím se podíváte, co 
máte naplánované na dny, 
týdny a měsíce.

Vyhledání osoby před plánováním
Než svoláte schůzku, ověřte si kontaktní 
informace jiného uživatele tak, že zadáte 
a vyhledáte jeho jméno.

Hledání událostí a schůzek
Začněte psát do pole Hledat a okamžitě 
najdete, co hledáte.

Tvorba nových položek  
na místě
Když chcete vytvořit novou 
položku, podržte klávesu 
Control a klikněte do 
libovolného místa v kalendáři.

Navigace ve vašem časovém plánu
Ať se díváte na aktuální den, týden 
nebo měsíc, můžete aktuální 
zobrazení přepínat kliknutím na 
tlačítka Předchozí, Dnes nebo Další.

Kvůli stromům nevidíte les?
Máte zobrazení přeplněné příliš 
mnoha událostmi? Kdykoli 
můžete snadno zvolit, které 
položky chcete vidět. Kategorie 
se dají přizpůsobit na pásu 
karet na kartě Uspořádat.
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Stažení dalších úvodních příruček
Outlook 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 OneNotu 
pro Mac. 

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

Pošlete nám svůj názor
Líbí se vám Outlook 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 Outlooku.

Získání nápovědy pro Outlook
Na řádku nabídek klikněte na Nápověda a vyhledejte funkce a příkazy Outlooku, 
se kterými potřebujete pomoct, nebo klikněte na Nápověda k Outlooku 
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.

Nastavení předvoleb
Něco nefunguje podle vašich představ? Nastavení se dají kdykoli snadno změnit 
a přizpůsobit. V nabídce Outlook klikněte na Předvolby pak si Outlook nastavte, 
jak chcete.

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

