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MS Outlook 2010 

Ovládání aplikace se od verze 2007 výrazně změnilo a ovládá se nyní pomocí pásu karet, stejně tak 

jako všechny ostatní aplikace v rámci této sady. Pokud jste používali předchozí verze Office (2007 a 

starší), bude vám zřejmě nějaký čas trvat, než si na nový způsob ovládání zvyknete. Nicméně po čase 

zjistíte, že změna v ovládání byla krokem k lepší, efektivnější práci a ke snadnějšímu hledání 

příslušných funkcí. 
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PRACOVNÍ PLOCHA 
Aplikace Outlook 2010 má následující podobu: 

 

 Panel rychlý přístup 

 Pás karet 

 Navigační okno 

 Okno obsahu složky 

 Podokno čtení 

 Podokno osob 

 Panel úkolů 

 Stavový řádek 
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Panel rychlý přístup 
Implicitně jsou na něm umístěna tlačítka nejvíce používaných operací. Tento panel si může uživatel 

sám upravit. 

Pás karet 
V nové verzi je i aplikace Outlook vybavena pásem karet, a to v plné míře. Nyní můžete ovládat a 

vyhledávat ikony samotných funkcí přímo, bez nutnosti složitého rozmýšlení, ve které části Outlooku 

se momentálně nacházíte. 

Navigační okno 

umožňuje snadnou orientaci ve struktuře jednotlivých částí prostředí Outlooku a jejich složek. Bývá 

zobrazeno v levé části hlavního okna. Obsah navigačního podokna se mění v závislosti na prostředí, v 

němž pracujete. 

Navigační podokno obsahuje část Oblíbené složky a tlačítka pro přepínání mezi zobrazeními Pošta, 

Kalendář, Úkoly a dalšími zobrazeními. 

Ve výchozím nastavení je navigační podokno zobrazeno ve všech zobrazeních. Navigační podokno lze 

minimalizovat, skrýt nebo můžete změnit jeho velikost. Obsah navigačního podokna se mění v 

závislosti na zobrazení, ve kterém pracujete (například zobrazení Pošta nebo Kalendář). 

Změna velikosti navigačního podokna 

Přejděte na pravý okraj navigačního podokna, a jakmile se kurzor změní v obousměrnou šipku, 

přetáhněte okraj doleva nebo doprava. 

Změna písma navigačního podokna 

Ve všech zobrazeních v aplikaci Outlook lze změnit velikost a typ písma textu v navigačním podokně. 

 Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Navigační podokno, klikněte na 

příkaz Možnosti a potom na tlačítko Písmo. 

 Vyberte v polích se seznamem Písmo, Řez písma a Velikost požadované nastavení. 

 Opakovaným kliknutím na tlačítko OK zavřete otevřená dialogová okna. 

Změna tlačítek 

V dolní části navigačního podokna můžete změnit počet a pořadí velkých navigačních tlačítek. 

Chcete-li změnit pořadí tlačítek, postupujte takto: 

 V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek a potom na 

příkaz Možnosti navigačního podokna. 

 V seznamu Zobrazit tlačítka v tomto pořadí klikněte na tlačítko, jehož pořadí chcete změnit, a 

potom klikněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů. 

Chcete-li obnovit výchozí uspořádání tlačítek, klikněte na tlačítko Obnovit. 
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Chcete-li změnit počet tlačítek, postupujte takto: 

 V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek a klikněte na 

příkaz Zobrazit více tlačítek nebo Zobrazit méně tlačítek. 

Chcete-li přidat nebo odebrat tlačítka, postupujte takto: 

 V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek, klikněte na 

příkaz Přidat či odebrat tlačítka a klikněte na požadované tlačítko. 

Okno obsahu složky 

Podokno čtení 

Okno aplikace Outlook, ve kterém je zobrazen náhled položky, aniž by ji bylo nutné otevřít. Položku 

zobrazíte v podokně čtení tím, že na ni kliknete. 

Podokno osob 

je novinka ve verzi 2010. Ve spojení s položkou poštovní zásilky v seznamu nebo zásilkou načtenou v 

okně prohlížeče umožňuje zobrazit údaje o dalších aktivitách vyvíjených společně s odesílatelem 

dané poštovní zásilky. Zobrazíte-li například pod sebe seznam poštovních zásilek, náhledové okénko 

(podokno čtení) a podokno osob, vidíte v podokně čtení náhled na dopis zásilky pod ukazatelem 

seznamu a v podokně osob pak například přehled poslední korespondence s odesílatelem příslušné 

zásilky. Podokno osob také umožňuje konfigurovat účty sociálních sítí. 

Panel úkolů 
slouží ke zviditelnění a uspořádání denních úkolů a správě jejich priorit. Poskytuje přehled údajů z 

kalendáře, upozorňuje na nadcházející schůzky, úkoly a poštovní zásilky označené příznakem. Panel 

úkolů bývá zobrazen v pravé části hlavního okna. 

Stavový řádek 
Základní informace pro rychlý náhled (zobrazuje např. počet e-mailů v právě otevřené složce), v 

pravé části umožňuje rychlé přepínání mezi normálním a čtecím modem (maximalizuje nebo 

minimalizuje Navigační okno a Panel úkolů) či pomáhá změnit měřítko pro čtení. 
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PÁS KARET - RIBBON 
V nové verzi je i aplikace Outlook vybavena pásem karet, a to v plné míře. Nyní můžete ovládat a 

vyhledávat ikony samotných funkcí přímo, bez nutnosti složitého rozmýšlení, ve které části Outlooku 

se momentálně nacházíte. 

Na rozdíl od ostatních aplikací disponovala aplikace Microsoft Office Outlook jen částečnou změnou 

panelů nabídek. Jediným místem, kde se pás karet ve verzi 2007 objevil, byla e-mailová podoba 

tvorby a úpravy zprávy. 

Od verze Microsoft Office 2010 je ovládání sjednoceno pro všechny aplikace v rámci této sady, tj. 

všechny aplikace se ovládají pomocí pásu karet. Co je však úplnou novinkou, je možnost vytvořit si 

vlastní kartu na pásu a na ni přidat vlastní skupiny a příkazy, jaké vyhovují právě vám. 

Pás karet vám Outlook 2010 nabízí hned po spuštění ve svém hlavním okně. Na první pohled je jasné, 

že se do Ribbonu vejde více funkcí, než do standardní jedné lišty v původním rozhraní Outlooku. 

Tlačítko pro vytvoření nové zprávy je odděleno od vytváření nových záznamů v kalendáři, kontaktech 

nebo v úkolech. Větší prostor dostala kromě vytváření nové zprávy také odpovídací tlačítka. 

V pásu karet Outlooku nyní naleznete následující: 

 

 Karta Domů – obsahuje základní položky pro ovládání pošty. Jedná se především o položky 

základních funkcí, ale objevují se zde i položky pro pokročilou úpravu. 

 Karta Odeslání a příjem – nabízí komplexní funkcionalitu provázanou se zpracováním a 

příjmem nových zpráv. 

 Karta Složka – obsahuje funkce vázané ke složkám a organizaci poštovních zpráv, jejich 

čištění i případné archivace. 

 Karta Zobrazení – je určena k nastavení prostředí Outlooku v podobě zobrazení či skrývání 

různých panelů, řazení zpráv nebo zobrazení či skrývání sloupců v hlavním okně pošty. 

Tvorba vlastní karty 
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Aplikace Microsoft Office Outlook 2010 obsahuje desítky různých příkazů a operací, které je možné s 

emailovou zprávou provádět. Nejdůležitější z nich jsou umístěné přehledně na kartách. Nicméně 

může nastat situace, kdy z každé karty při své každodenní práci využíváte např. pouze 2 - 3 příkazy. 

Potom může být i neustálé přepínání karet pro aktivaci zamýšleného příkazu zdlouhavé. Proto je nyní 

v Outlooku možnost vytvořit si vlastní kartu a na ni umístit jakýkoliv příkaz, který je v aplikaci 

obsažen. 

1. Klepněte na tlačítko Soubor a v dolní části zobrazení klepněte na položku Možnosti. 

2. V otevřeném dialogovém okně „Možnosti aplikace Outlook“ klepněte na 

položku „Přizpůsobit pás karet“. 

3. Otevře se další okno, které je rozděleno na dvě části. V levém sloupci se nachází všechny 

příkazy, kterými Word disponuje, v pravé části potom aktuální stav pásu karet. 

4. Pokud chcete vytvořit novou kartu, klepněte v pravém dolním rohu na tlačítko „Nová 

karta“ a karta bude ihned v seznamu již existujících vytvořena. Pomocí 

příkazů „Přejmenovat“ a „Nová skupina“ si připravte kartu pro vložení vlastních příkazů. 

5. Nyní si v levé části najděte požadovaný příkaz a pomocí tlačítka „Přidat“, které se nachází 

mezi sloupci, jej přidejte do vlastní karty a skupiny. Pokud v levém sloupci nemůžete hledaný 

příkaz najít, nad levým sloupcem se seznamem příkazů si vyberte namísto 

kategorie „Oblíbené příkazy“ možnost „Všechny příkazy“. Outlook nyní zobrazí seznam 

všech příkazů, které má v sobě naprogramovány. 



MS Outlook 2010   Mgr. Silvie Bečvářová 

7 

 

BACKSTAGE 
Toto dialogové okno nahrazuje tlačítko Office, které znáte z verze 2007. 

Jedná se o mnohem více interaktivní zobrazení, ve kterém máte možnost nastavovat např. parametry 

tisku, vzhled stránky či zobrazovat náhled objektů před vytištěním. 

 

Tlačítko Soubor funguje stejně jako aktivní karta, tedy jeho ovládání je velmi intuitivní a není třeba jej 

nějakým složitým způsobem vypínat. 

Velmi příjemné je podokno „Informace o účtu“, ve kterém můžete rychle zjistit stav a aktivaci vašeho 

e-mailového účtu, nastavit pravidla pro zprávy či aktivovat funkci „Automatických odpovědí“. 

Funkce „Nastavení účtu“ vám dovolí upravit stávající účty nebo zakládat nové. 

 Po klepnutí na tlačítko Soubor, které se nachází v levé horní části obrazovky, se zobrazí 

nabídka. 

 Nastavení a konfigurace e-mailových účtů jsou ovlivněny výběrem druhu účtu v horní části 

sekce „Informace o účtu“. 

 V sekci „Otevřít“ pak naleznete možnosti propojení s datovými složkami aplikace Outlook, 

import RSS kanálů nebo načtení uložených kalendářů ve formátu (ics.,vcs.). 

 Pro konfiguraci aplikace Outlooku a její podrobné nastavení pak zvolte sekci „Možnosti“. 

První možnosti tlačítka soubor jsou vázány k ukládání rozpracované e-mailové zprávy nebo jejích 

příloh. Přílohy se dají ukládat hromadně nebo výběrem. 
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POŠTA 
Základní práce s poštou probíhá v navigačním podokně, ve kterém volíte z jednotlivých složek se 

zprávami, dále pak v okně obsahu složky, ve které vidíte obsah právě vybrané složky, rychlý náhled na 

obsah vybraného e-mailu pak vidíte v podokně čtení. 

Kliknutím na libovolnou zprávu zobrazenou v okně obsahu složky ji zobrazíte v podokně čtení. Dvojím 

kliknutím zprávu otevřete. Obsahuje-li zpráva přílohu, jedním kliknutím ji zobrazíte v podokně čtení a 

dvojím kliknutím ji otevřete v přidruženém programu. 

 

Nejčastěji používané příkazy pro práci s poštou naleznete na kartě Domů. Patří sem tyto možnosti: 

 Nový e-mail, 

 Odpovědět, 

 Předat dál, 

 Odstranit. 
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TVORBA A NASTAVENÍ ZPRÁV 

Vytvoření nové zprávy a její odeslání 

 Na kartě Domů klikněte ve skupině Nový na tlačítko Nový e-mail. Vyskočí nové dialogové 

okno s několika záložkami. 

 Do pole Předmět zadejte předmět zprávy. 

 Zadejte e-mailové adresy nebo jména příjemců do polí Komu, Kopie nebo Skrytá kopie 

 Po vytvoření zprávy klikněte na tlačítko Odeslat. 

 

Chcete-li vytvořit e-mailovou zprávu z jakékoli složky aplikace Outlook, stiskněte kombinaci kláves 

CTRL+SHIFT+M. 

Adresace zprávy 

... aneb, komu je zpráva určena. Jedná se o textová pole Komu, Kopie a Skrytá kopie. Zpráva je 

odeslána příjemcům uvedeným v poli Komu. Příjemci uvedení v polích Kopie a Skrytá zprávu také 

obdrží, ale jména příjemců uvedená v poli Skrytá se nezobrazí ostatním příjemcům. Jména příjemců 

oddělte středníkem. 

Pokud chcete vybrat jména příjemců z adresáře, klikněte na tlačítko Komu, Kopie nebo Skrytá 

kopie a potom na požadovaná jména. 
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Jestliže chcete v aktuální zprávě i všech příštích zprávách zobrazovat pole Skrytá kopie, klikněte na 

kartě Možnosti ve skupině Zobrazit pole na položku Skrytá kopie. 

Úpravy, formátování a kontrola textu zprávy 
Na záložce Formátování textu, která je součástí nově otevřeného dialogového okna pro vytváření 

nové zprávy je možné graficky upravovat vzhled zasílaného e-mailu. 

 

Skupina Schránka pro práci se schránkou (kopírovat, vložit ze schránky), spolu s možnosti vložení 

(obdobně jako např. v aplikaci Word je umožněno vložení jen obyčejného textu bez formátování, 

nebo textu se zachováním formátování). 

Skupina Formát umožňuje nastavení formátování jako: 

 HTML: zprávy ve formátu html mohou obsahovat formátování a jsou kompatibilní s většinou 

programů pro čtení pošty. 
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 Prostý text: zprávu v prostém textu bude možné prohlížet ve všech programech pro čtení 

pošty, text však nebude obsahovat žádné formátování. 

 Formát RTF: zprávy mohou obsahovat formátování, jsou však kompatibilní pouze s aplikací 

MS Otulook a systémem MS Exchange. 

Skupina Písmo, která nabízí základní formátovací funkce pro úpravu textu, jako je např. nastavení 

fontu písma, jeho velikost, nastavení barvy písma, či nastavení tučného písma, kurzívy či horního 

nebo dolního indexu. 

Skupina Odstavec nabízí základní funkce pro práci s odstavcem. Ať už se jedná o způsob zarovnání 

textu v odstavci (vlevo, vpravo, na střed či do bloku), nastavení řádkování a vzdálenosti jednotlivých 

odstavců, vytváření seznamů (netříděných i číslovaných), možnost navržení tabulky či možnost 

seřazení vybraného textu podle abecedy (či analogicky číselných dat podle velikosti). 

Skupina Styly nabízí Rychlé styly, které umožňují formátovat nadpisy, citáty a další text pomocí 

galerie stylů, dále umožňuje změnit sady stylů, barvy, písma a mezeri mezi odstavci použitými v 

upravovaném dokumentu. 

Skupina Úpravy nabízí práci s textem - umožňuje v dokumentu vyhledat a vybrat text nebo jej 

nahradit jiným textovým řetězcem. 

Kontrola textu zprávy je možná na záložce Revize, která nabízí nejen kontrolu pravopisu a gramatiky, 

ale také možnost zjistit počet slov, znaků, odstavců a řádků v dokumentu, či daný text přeložit do 

jiného jazyka. 

Nastavení možnosti zprávy 

Skupina Motivy umožňuje změnit celkový návrh celého dokumentu, včetně barev, písem a efektů (lze 

zde změnit např. barva pozadí stránky). 

Skupina Zobrazit pole umožňuje zobrazi pole Skrytá a pole Od, která se automaticky v hlavičce e-

mailu nezobrazují. 

Skupina Oprávnění umožňuje omezit oprávnění pro tuto položku, uživatelům, kteří tuto zprávu 

obdrží, lze například zakázat, aby ji předávali dalším osobám.Pro použití této služby je potřeba 

nejprve nainstalovat klienta služby SPráva přástupových práv v systému Window (WRM). 

Skupina Sledování umožňuje do zprávy přidat hlasovací tlačítka, kdy osoby, které budou tuto zprávu 

číst, mohou hlasovat pro jednu z uvedených možností a výsledky hlasování vám budou následně 

zasílány speciálními e-maily. Dále tato skupina umožňuje požadovat zaslání oznámení o tom, že 

zpráva byla úspěšně doručena, či o tom, že zpráva byla adresátem přečtena. 

Skupina Další možnosti nabízí zvolit si složku, do které má být uložena kopie odeslané zprávy, 

možnost zadat datum a čas, kdy má být tato zpráva doručena (tzn. odloží doručení až na zvolené 
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datum a čas) a v neposlední řadě nabízí také možnost požadovat, aby odpovědi na tuto zprávy byly 

odesílány na zadanou e-mailovou adresu (tzn. jinou než, ze které danou zprávu odesíláme). 

Tvorba podpisu a jeho vložení do zprávy 
V aplikaci Outlook 2010 je možné vytvořit si několik druhů podpisů, ze kterých si při vytváření zprávy 

lze vybírat. Vložení podpisu do e-mailu je možné buď z první záložky Zpráva, nebo ze záložky Vložení, 

kde je ve skupině Zahrnout dostupná ikona Podpis, která nabízí výběr z již definovaný podpisů nebo 

umožní upravit/vytvořit podpis nový. 

 

Podpisů můžete mít definováno několik, s tím, že jeden z nich je definován jako podpis výchozí (tzn. 

je automaticky přidáván při vytváření nové zprávy či při vytváření odpovědí a předaných zpráv.). 

Součástí podpisu může být nejenom text se základním formátováním, ale také obrázek nebo odkaz. U 

vkládání obrázku je vhodné si jej napřed upravit doodpovídajících rozměrů v některém z tomu 

určených programů. 

Připojení vizitky 

Ke kterémukoliv z existujících podpisů lze připojit vizitku: 

1. V okně pro vytvoření zásilky klepněte na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout na 

tlačítko Podpis; v následující nabídce pak na příkaz Podpisy. 

2. V okně Podpis a šablony vyberte na kartě Podpis e-mailu ten podpis, do kterého chcete 

vložit vizitku. 

3. V okénku Upravit podpis klepněte myší na místo, kde se má vizitka v textu podpisu objevit. 
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4. Tlačítkem Vizitka a v dialogu Vložit vizitku vyhledejte kontakt, jehož vizitku chcete do 

podpisu vložit. 

5. Vizitka se vloží na určené místo. Tlačítkem Uložit novou podobu podpisu uložte a 

tlačítkem OK akci zakončete. 

Připojení souboru nebo položky Outlook ke zprávě 
Vložení přílohy ke zprávě je možné přes záložku Vložení, která nabízí opět několik skupin. 

 

Skupina Zahrnout nabízí připojení souboru (klasicky výběrem z odpovídající složky), vložení položky 

aplikace Outlook (vložení úkolu z kalendáře, poznámky, kontaktu či jiného e-mailu buď jako součást 

textu ve zprávě nebo jako přílohu). Kalendář umožňuje ke zprávě připojit informace z kalendáře, kdy 

osoba, která danou zprávu přijímá nemusí používat aplikaci Outlook, aby mohla kalendář zobrazit. 

Skupina Tabulky umožňuje do dokumentu vložit nebo nakreslit tabulku. Při výběru se aktivuje 

kontextová karta Nástroje tabulky, která nabízí pokročilejší funkce pro práci s tabulkami. 

Skupina Ilustrace: Ke zprávě je možné vkládat také nejrůznější obrázky, ilustrace, obrazce, grafy a 

kliparty, stejně tak jako snímek obrazovky (vloží obrázek libovolného programu, který není 

minimalizován na hlavním panelu). 

Skupina Odkazy: vložení odkazu (odkaz na webovou s tránku, obrázek, e-mailovou adresu nebo 

program) nebo vytvoření záložky pro přiřazení názvu k určitému místu v dokumentu. 

Skupina Text - vložení předem formátovaných textových polí, rychlé části opakovaně použitelné části 

obsahu, včetně polí nebo předem formátovaných fragmentů, které jste vytvořili. Dále nabízí možnost 

vložení tzv. WordArtu (zdobeného textu), vložení aktuální data a času, či vložení objektu (vloží obsah 

souboru do dokumentu tak, že ho budete později moci upravit v aplikaci, který vytvořila zdrojový 

soubor). 

Skupina Symboly umožňuje vkládat symboly, které se nenacházejí na klávsenici, vodorovnou čáru pro 

lepší přehlednost textu ve zprávě či matematické rovnice. 
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PRÁCE S DORUČENÝMI ZPRÁVAMI 

Konverzační zobrazení 
Konverzace je nová forma zobrazení a setřídění vašich e-mailů v poštovní přihrádce. V minulosti při 

procházení a třídění e-mailů řada lidí využívala možnosti seskupování zpráv dle společných aspektů 

nebo jejich evidenci a roztřídění za pomoci složek. Tyto možnosti nevymizely, stále v aplikaci Outlook 

zůstávají. 

Novým fenoménem je zároveň i seskupení zpráv dle konverzace. Konverzace seskupují zprávy, které 

sdílejí stejný předmět. Zároveň jsou základním výchozím formátem zobrazení při nové instalaci 

aplikace. 

Zobrazení konverzace může být v podobě a tvaru seskupené skupiny nebo rozbalené skupiny. 

Výhodou nastavení režimu konverzace je, že seskupování zpráv není vázáno jen na aktuální složku, ve 

které je zpráva umístěna, ale prochází a váže na sebe veškeré související zprávy umístěné v poštovní 

přihrádce a to i z jiných složek nebo podsložek. Vhodným příkladem je provázání režimu konverzace 

na složku Odeslaná pošta. Tento režim třídění řada lidí dříve nastavovala ručním nebo automatickým 

přesouváním zpráv. 
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Aktivace konverzace 

 Zobrazte e-mailovou složku Doručená pošta. 

 V záhlaví sloupců klepněte pravým tlačítkem myši na pole datum. 

 Z nabízených voleb vyberte Zobrazit jako konverzace. 

 V dialogovém okně Microsoft Outlook zvolte, že konverzace bude navázána na aktivní složku. 

Aktivujte tedy tlačítko Tato složka. 

Konverzace tak seskupí e-mailové zprávy se stejným předmětem. 

Zrušení konverzace 

Vzhledem k tomu, že volba Zobrazit jako konverzace je přepínačem, je celkem jasné, že vypnutí 

konverzace se provede naprosto stejným způsobem jako její aktivace. 

Další možností, jak se dá upravit zobrazení konverzace, je karta Zobrazit a na ní ikona se zaškrtávací 

volbou s názvem Zobrazit jako konverzace. V rámci karty Zobrazení je také umístěna ikona Nastavení 

konverzace, která umožňuje aktivaci dalších forem zobrazení seskupených e- mailových zpráv. 
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Vyčištění konverzace 

Může nastat i situace, že konverzace bude příliš rozsáhlá. V takové situaci přistupte k vyčištění 

konverzace. Samotný proces zahrnuje možnosti automatického přesunu nevyužívaných či nijak 

neoznačených zpráv do složky Odstraněná pošta. Příkazy sloužící k vyčištění konverzace naleznete na 

kartě Domů ve skupinovém rámečku Odstranit a pod ikonou Vyčistit. 

 

Vyčištění konverzace můžete ručně nastavit tak, aby odpovídalo vašim představám. Nastavení 

parametrů čištění prezentace ovlivníte v Možnostech, tedy aktivujte tlačítko Soubor a 

položku Možnosti, zde v části Pošta je položka Čištění prezentací, v ní se dá nastavit řada prvků a 

voleb.  

 


