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Jedná se o digitální poznámkový blok, který vám pomůže vytvářet a organizovat vaše poznámky na jednom místě.  Při jeho návrhu se Microsoft snažil o 

to, aby to co nejvíce odpovídalo papírovému bloku, tak jak jste zvyklí ho používat. Současně ale přináší řadu výhod jako je sdílení poznámek s kolegy, 

propojení na úkoly či schůzky a řadu dalších. 
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Klíčové vlastnosti OneNote: 

- Digitální poznámkový blok 

- Možnost mít všechny poznámky na jednom místě 

- Organizované poznámky do struktury 

- Sdílení poznámek s ostatními 

- Poznámky psané rukou 

- Vkládání  obrázků do poznámek 

- Perfektní propojení s ostatními Office nástroji 

- Propojení na OneDrive a tak vždy dostupné 

- Dostupné z různých zařízení (iPhone, Android, atd.) 

- Hledání a to včetně textu v obrázcích 

Na co ho můžete použít: 

- Na své osobní poznámky 

- Na zápisy s porad 

o Jen své osobní 

o Sdílené se spolupracovníky 

- ToDo seznamy 

- Digitální whiteboard 

- Sdílení informací 

- Cokoliv co si někam zapisujete 
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1. Po prvním spuštění 

Při prvním spuštění budete vyzvání 

k přihlášení se do Cloudového prostředí. 

Využijeme Office 365, které u vás ve 

firmě máte. 

Po vyzvání k přihlášení, klikněte na 

tlačítko Přihlásit se. 

 

V dalším okně zadejte svou emailovou adresu a 

stiskněte tlačítko Další. 

 

Po vyzvání jak účet 

chcete použít, 

vyberte Pracovní 

účet. 

  

A následně se ještě 

musíte přihlásit do 

Office 365 

 

2. Základní členění 

 

Základní členění je do jednotlivých poznámkových bloků, které je možné 

například rozdělit mezi osobní a pracovní. Každý jeden tento poznámkový blok 

můžete sdílet s kolegy. 

Rozdělení do více poznámkových bloků je vhodné, když je sdílíte s kolegy, nebo 

chcete mít informace oddělené. Například pro každý projekt samostatný 

poznámkový blok, který pak sdílíte s členy týmu na projektu. Nebo pro každý 

typ porad jeden samostatný. Například pro porady oddělení  mít jeden 

poznámkový blok, který bude sdílen s kolegy, kteří se porad účastní. To umožní, 

aby měli všichni vždy přístup k aktuálním informacím. Současně to umožní 

nepsat jednotlivé zápisy do samostatných dokumentů 
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Pro uchování přehlednosti si své poznámky můžete rozdělit do jednotlivých 

oddílů, které jsou zobrazeny formou záložek. Na pravé straně můžete vytvářet 

stránky. Stejně jako kdybyste využívali klasický šanon a vněm měli vložení 

stránky s poznámkami.  

 

Pro větší přehlednost je možné si jednotlivé oddíly seskupovat do skupin oddílů. 

Vytvoření takové skupiny oddílů provedete stiskem pravého tlačítka myši 

napravo od oddílů, poté si vyberete, zda chcete nový oddíl (záložku), nebo 

skupinu. 

3. Vytvoření nového poznámkového bloku 

V nabídce zvolte Soubor 

 

Na následující obrazovce si vyberte, kam budete chtít blok uložit. Pro to aby ho 

bylo možné sdílet s kolegy, je dobré ho uložit na OneDrive. Vyberte váš 

OneDrive pro firmy, který poznáte, tak že bude mít pod sebou uveden váš 

pracovní email.  Vyberte, do které složky ho uložíte a stiskněte tlačítko Vytvořit. 
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Po jeho vytvoření budete dotázání, zda ho chcete nasdílet s někým dalším. 

 

V případě, že zvolíte pozvat 

ostatní, otevře se vám okno pro 

zadání emailové adresy toho, 

s kým chcete blok sdílet. Zadejte text, který se objeví kolegovi současně 

s pozvánkou ke sdílení. Po té potvrďte tlačítkem Sdílet. 

 

Po provedení sdílení se vám zobrazí s kým vším je váš poznámkový blok sdílen. 

 

Od této chvíle můžete s kolegy pracovat nad jedním poznámkovým blokem a 

to navíc v reálném čase. 

4. Vytváření poznámek 

Stačí kliknout do stránky a přesně na to místo lze vložit text. Je vkládán do 

ohraničených bloků, které se jmenují odstavce. Ty můžete po stránce libovolně 

přesouvat a měnit jejich formátování. 

Psaní nabízí většinu možností běžného Wordu, OneNote 

vám zkontroluje i pravopis a případné chyby opraví. K 

dispozici je i vkládání zvláštních znaků, klipartů, kreseb, 

tabulek a třeba také rovnic. OneNote podporuje rozeznávání 

psaného písma, což obzvlášť oceníte u dotykového displeje 

se stylusem. Což vám umožní psaní vašich vlastních 

poznámek, pokud máte tablet s tužkou. 

Kromě běžných seznamů můžete vytvářet  i zaškrtávací 

seznamy úkolů. Políčka, která lze při splnění odškrtnout 

nemají jen vizuální roli, ale lze v nich následně vyhledávat 

podle toho, zda je úkol splněný či nikoliv.   

Každé položce v seznamu lze přiřazovat i další přichystané 

značky z mnoha kategorií (položku označit jako důležitou, 

kritickou nebo třeba označit barvou). Vše se později hodí k 

filtrování při hledání.   

Karta Vložení obsahuje všechny typy souborů, které lze do 

poznámek vložit.  
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Obrázky lze například vybírat z disku a také vkládat výřezy obrazovky. Stejně tak 

můžete opatřit zvukovým komentářem nebo videem, které můžete vytvořit 

záznamem dění na ploše. 

Na počítačích s dotykovým displejem můžete kreslit a psát rukou. OneNote 

dobře rozumí češtině a problémy mu nedělá ani diakritika – na tabletech se 

stylusem tedy může být ruční psaní rychlejší než v případě virtuální klávesnice. 

5. Příklady využití 

5.1. Zápisy z porad 1 

Pro porady vytvořte nový oddíl (záložku) a pro každou jednu poradu novou 

stránku.  

 

Díky tomu můžete přehledně sledovat společně s kolegy zápisy z jednotlivých 

porad. 

5.2. Stav projektu 

Obdobným způsobem, jako zápisy z porad lze evidovat stav projektu. 
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5.3. Zápisy ze schůzek 

OneNote je úzce propojen s ostatními Office nástroji. Stejně tak s Outlookem. 

Proto je možné tohoto propojení využít a mít tak své poznámky nebo zápisy ke 

schůzkám propojené. 

 

Vložení podrobnosti o schůzce vám umožní mít v poznámkovém bloku všechny 

informace, které obsahuje schůzka ve vašem Outlooku. 

Vyberte Podrobnosti schůzky 

 

 

Zobrazí se vám nabídka událostí z dnešního dne,  

 

vyberte schůzku z jiného dne a zvolte den a schůzku, ze které chcete vložit 

detaily do poznámkového bloku. 
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Do poznámky na místo kde se nacházíte, se vloží detail o schůzce. 

 

V Outlooku vzorová schůzka vypadá následovně. 

 

Stejným způsobem můžete úkol, který jste zapsalo do svého poznámkového 

bloku označit, aby se zobrazoval i v Outlooku. 

 

Vyberte úkol a 

v nabídce zvolte 

Úkoly Outlooku. 

V nabídce vyberte 

vlastní, pokud chcete 

zadat více 

podrobností. 

 

 

Otevře se standardní okno z aplikace Outlook pro založení úkolu. 

 

Od této chvíle máte úkol ve vašem poznámkovém bloku propojení 

s Outlookem. 
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5.4. Psaní poznámek tužkou (stylusem) 

Ve OneNote máte možnost, pokud máte zařízení, co to umí, si psát poznámky i 

tužkou (stylusem) 

Poznámky ze schůzky, by mohly vypadat následovně. 

 

6. Klávesové zkratky 

Mocným pomocníkem ve OneNote jsou klávesové zkratky, které vám umožní si 

výrazně zefektivnit práci. Jejich seznam najdete zde 

https://support.office.com/cs-cz/article/Kl%c3%a1vesov%c3%a9-zkratky-

OneNotu-2016-pro-Windows-44b8b3f4-c274-4bcc-a089-

e80fdcc87950?omkt=cs-CZ&ui=cs-CZ&rs=cs-CZ&ad=CZ 

7. Na telefonu i tabletu 

Aplikace OneNote je dostupná i na všech běžně používaných mobilních 

platformách. Což umožňuje mít vždy své poznámky po ruce, ať jste kdekoliv. 
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