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CO JE TO VLASTNĚ GTD? 

GTD je zkratka z Getting Things Done®. GTD je v současné době celosvětově jedna 

z nejpopulárnějších metod pro řízení osobní produktivity a organizace práce. Metodu 

vytvořil americký kouč David Allen.  

Na zkratku GTD jsem narazil v podstatě náhodou, když jsem hledal nějaké tipy a 

návody, abych se lépe vyrovnal s návalem práce a s neustále narůstajícími požadavky na 

moji osobu od mého okolí. Potřeboval jsem si přeorganizovat pracovní i osobní život 

tak, abych se mohl věnovat opravdu tomu, co je důležité a tomu, co mě baví a naplňuje. 

Zjednodušeně – potřeboval jsem odvrátit syndrom naprostého vyhoření. Klasický time 

management (organizace a řízení času) už nějak mi nějak nefungoval. Vše kolem mě se 

mění neuvěřitelně rychle, mám čím dál méně času a informací pro rozhodování a 

spousta rozhodnutí má dopad na spoustu oblastí na dlouhou dobu do budoucnosti. To 

pochopitelně vytváří stres a frustraci. Podle kusých informací o GTD na internetu jsem 

měl pocit, že stejné problémy řeší tisíce dalších lidí a GTD jim pomohlo najít cestu. 

Protože zrovna v době, kdy jsem cítil naléhavou potřebu změny, měla vyjít knížka Mít 

vše hotovo v češtině (překlad originálu Getting Things Done), rychle jsem si ji obstaral a 

nadšený z jejího obsahu jsem GTD implementoval do svého života. Jak změnu vnímají 

lidé v o okolí, to nechci soudit. Pro mě osobně však mají techniky, na kterých GTD stojí 

význam, který bych přirovnal probuzení z polospánku. Možná také jako zbavení se 

obrovské koule na řetězu u nohou, která zabíjí kreativitu, racionální myšlení a 

neumožňuje vidět realitu takovou, jaká opravdu je. 

V čem tedy GTD spočívá? 

Podle Davida Allena není lidský mozek uzpůsoben k tomu, aby si pamatoval a 

připomínal všechny schůzky, projekty, závazky a veškeré záležitosti, ke kterým jsme se 

kdy zavázali nebo na které jsme kdy narazili. Nevyřešené záležitosti stále blokují určitou 

část naší paměti, která má však omezenou kapacitu. David Allen doporučuje všechny 

záležitosti sesbírat a uložit do důvěryhodného systému, kde se objeví právě v tom 

okamžiku, kdy to má smysl. Zjednodušeně můžeme celý proces shrnout do čtyř bodů: 

1. Sesbírat všechny záležitosti, které vstoupí do vašeho světa a vhodně je uložit. 
2. Nastavit další fyzické kroky, které přispějí k jejich vyřešení nebo ukončení. 
3. Vytvořit připomínky těchto dalších kroků, které se objeví v okamžiku, kdy je 

budete potřebovat. 
4. Udržovat celý systém důvěryhodný a aktuální – provádět denní a týdenní 

hodnocení. 
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Metoda GTD není nic záhadného. V podstatě jde o systematické využití toho, co už 

všichni známe, co je naprosto logické a částečně to i denně používáme. Síla a ověřená 

funkčnost GTD spočívá v přeměně všeobecně známých postupů v důvěryhodný a 

neotřesitelný systém. Síla GTD je v tom, že pokud se cítíte mimo hru, vykolejení, 

demotivovaní, dokážete se do hry a na koleje rychle dostat zpět. 

Kniha Getting Things Done vyšla  v USA v roce 2001. Stala se bestsellerem. Byla 

přeložena do více než třiceti jazyků. David Allen svůj systém organizace práce 

vypracoval v průběhu 20 let koučování v prestižních firmách a dodnes jej učí ve 

společnostech jako Sony, Lockheed Martin, Microsoft, US NAVY, Světová banka, 

Oracle a další. 

Díky nadšencům se metoda gtd šíří dále především prostřednictvím blogů, vznikají 

různé variace (např. Zen To Done bloggera Leo Babauty). 

 

CITACE Z NOVÉ KNIHY MAKING IT ALL WORK (ABY VŠE KLAPALO): 

Neskutečně jednoduché. Není potřeba víc než uvědomit si, co přesně se musí udělat a 

co znamená tuto práci „provádět". Kniha Mít vše hotovo poskytla naději, víru, po níž 

svět v poslední době tolik toužil. Potvrdila, že na konci tunelu je opravdu světlo a že 

s drobnou pomocí může každý opět ovládnout svůj bouřlivý svět, plný nejrůznějších 

změn, ale také nedokončených možností. 

Kniha Aby vše klapalo pomůže vypěstovat důvěru. Právě tu všichni potřebujeme a 

chceme. Každé rozhodnutí a samozřejmě každý čin je rizikem. Nikdy si nemůžete být 

naprosto jisti, že to, co právě děláte je ta nejlepší věc... V tomto materiálním světě není 

nic dokonalé, konečné či pevně dané. Jakmile ucítíme pokušení uvěřit v opak, 

pravděpodobně si přichystáme zklamání. To, o co skutečně usilujeme, je stálost, s níž 

můžeme počítat uprostřed vší té záplavy změn. A tou nejstálejší, nejjistější a 

nejstabilnější věcí, kterou můžeme disponovat, je spolehlivý způsob, jak se vypořádat 

s nestálostí, nejistotou a překvapením. [8] 
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PRVNÍ KRŮČKY 

Každý, kdo začíná s GTD, si nutně projde fází, kdy hledá vhodné nástroje. U někoho je 

cesta rychlá a jasná (blok, tužka, papír), u někoho zdlouhavá a více či méně efektivní 

(zkoušení různých prográmků a pomocníků). Myslím, že nejrozumnější je 

implementovat GTD procesy do osobního systému, na který je uživatel zvyklý, kterému 

důvěřuje, případně ho rozšířit o nové prvky. Nesmí totiž dojít k „přeorganizování“, 

systém musí být tak jednoduchý a tak snadno udržovatelný, jak jen to jde. 

Microsoft Outlook byl vždy mým hlavním organizačním nástrojem už od dob, kdy si 

pořídil první digitální asistent (PDA Pilot) a synchronizoval seznamy úkolů, aniž bych 

něco o GTD tušil. Digitálních asistentů jsem už vystřídal spoustu, ale věrnost Outlooku 

zachovávám i nadále. S každou novou verzí se mění jak design, tak některé funkce, ale 

základní filozofie ovládání je v podstatě stejná. S nástupem verze Office 2007 a jejími 

„omalovánkami“ je změna designu výrazná, s odstupem ji však hodnotím pozitivně a ke 

starší verzi bych se vrátit nechtěl. V tomto dokumentu se budu zabývat verzí Outlook 

2007. Některé funkce však lze zprovoznit i ve starších verzích. Mé GTD v Outlooku je 

inspirováno blogem Davida Ornsteina [1], který mi k šíření a rozvíjení jeho nápadu dal 

souhlas. 

ZJEDNODUŠTE NAVIGACI V OUTLOOKU 

Outlook má velké množství ovládacích prvků a panelů, mezi kterými se snadno ztratíte. 

Je vhodné vytvořit si vlastní zjednodušené a přehledné ovládání. Nejdříve začněte 

vytvořením panelu zástupců, který obsahuje jen často používané složky s ohledem na 

GTD procesy. Jak vypadá můj panel, můžete vidět na obrázku.  Panel je rozdělen do 

logických skupin. 

http://davidorn.spaces.live.com/default.aspx
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SKUPINA PŘÍCHOZÍ ZÁLEŽITOSTI: 

IN – příchozí schránka je zvláštní pohled na 

běžný emailový inbox. Je uzpůsoben tomu, 

aby se úkolům snadno přiřazovaly termíny 

a kontexty a aby fungoval jako Zero Inbox – 

to znamená, že by v ní neměly zůstávat 

žádné nezpracované záležitosti.  

Ve složce IN – Hlasové poznámky se po 

synchronizaci s PDA (Windows Mobile) 

objeví hlasové poznámky, pořízené 

stisknutím jednoho tlačítka PDA na 

cestách, když sebou nemám notebook 

apod. Nahrávání do PDA se velmi osvědčilo 

i pro záznam okamžitých nápadů. 

Do složky Poznámky ke zpracování si 

ukládám informace, které mi při 

implementaci GTD usnadňovaly 

zpracování, jako třeba poznámka na 

obrázku, jež obsahuje seznam míst (v GTD 

terminologii schránek), které musím 

vyprazdňovat:  

 

Na dalším obrázku je poznámka, která vás může motivovat, pokud se do něčeho 

nechce. 
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Skupina Úkoly a zpracování je skupina, která odkazuje do složek s úkoly. Zde je využita 

virtuální složka Seznam úkolů (To-Do list), která sdružuje jak emaily, tak úkoly. 

Skupina OUT – odchozí obsahuje především složku s odeslanou poštou. Často je třeba 

vyhledávat nebo vracet se k odeslané poště vracet, aniž by na tom závisela nějaká moje 

otevřená záležitost. 

Skupina Archiv a soubory obsahuje složky, do kterých potřebuju nahlížet průběžně při 

zpracování nějakého úkolu. Tu bude mít každý člověk nejspíš úplně jinou dle povahy 

práce. 

VYTVOŘTE SI VLASTNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL 

Dalším velkým pomocníkem pro zrychlení zpracování záležitostí v Outlooku je vlastní 

ovládací panel. Umožní např. jedním klikem „vyčistit“ nepotřebné položky z Inboxu, 

rychle zvolit kontext a další krok, rychle měnit pohledy a filtry apod. Panel je viditelný 

ve všech hlavních oknech Outlooku. 

Můj panel obsahuje tato tlačítka:  

 

Undo/Zpět – geniální a hodně používaná funkce ve všech programech :) 

Zařadit do kategorií – pomocí tohoto tlačítka se přiřazuje kategorie neboli kontext. 

Nejpoužívanějších 15 kategorií nastavíte dvojím kliknutím, ostatní na čtyři kliknutí. 



GTD v Outlooku 2007 

 

www.mitvsehotovo.cz/outlook, volt.cz@gmail.com 

 8 

8
 

Přidat vlastní příznak – v seznamu tlačítek je pojmenováno jako „Vlastní“, ikoně jsem 

pomocí funkce „Upravit vzhled tlačítka“ přimaloval symbol plus, aby lépe vyjadřovalo 

jeho funkci. Tímto tlačítkem se otevře dialog, kde do pole Příznak vložíte popis dalšího 

kroku a termín, kdy se má položka připomenout. Položka, která má přiřazenu kategorii 

a příznak z Inboxu „zmizí“. Jak to zařídit se dozvíte další kapitole. 

Označit jako splněné – mail, který je jen informativní, nedůležitý, nebo který okamžitě 

vyřešíte, „odstraníte“ jedním kliknutím na toto tlačítko. Tím z Inboxu „zmizí“ také, ale 

v Outlooku pro případné budoucí vyhledání zůstane. 

Přesunout do jiné složky – kliknutím se zobrazí stromová struktura složek v Outlooku, 

takže položku velmi pohodlně přesunete do jiné složky. Osobně nevyznávám filozofii 

vytváření složek pro různé projekty, zákazníky nebo témata a pak ruční přesouvání 

položek. Spíše se mi líbí filozofie Google – Don’t sort! Search! – Neroztřiďuj! 

Vyhledávej!  

Tlačítkem Aktuální zobrazení se přepínají pohledy a filtry. Jaké filtry a pohledy 

používám, popíšu v následujících kapitolách. Zobrazení jsem měl při počátečním 

experimentování mnoho, nakonec jsem dospěl k používání jen čtyř, které plně pokryjí 

mé potřeby. Díky používání fulltextového vyhledávání pomocí Windows Search, 

jednoduché kombinace klíčových slov (např. názvy projektů,  jména, místa) a kontextu 

moc filtrů nepotřebuju. 

  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=cs&FamilyID=55c18cb3-c916-4298-aba3-5b98904f7cda
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AUTOMATICKÉ TŘÍDĚNÍ 

Nyní představím principy, které na pár kliknutí proženou příchozí záležitosti sítem GTD 

procesu. Ukážu, jak vytvořit úkol z emailu a jak dokážu rychle vyprázdnit složky 

s příchozí poštou – tzv. Zero Inbox.  

NEZTRÁCEJTE ČAS TŘÍDĚNÍM! AŤ TO HLEDÁ SAMO! 

Outlook od verze 2003 disponuje zvláštním druhem virtuálním složek, které 

automaticky prohledávají a jako obsah zobrazují jen ty zprávy, které odpovídají 

zvoleným kritériím.  Jde o Složky výsledků hledání. Pokud se podíváte například do 

„běžné“ složky s příchozí poštou, vidíte její „běžný“ obsah, což je většinou chaos. Když 

se podíváte do odeslané pošty, nevidíte nic jiného, než odeslanou poštu, tedy chaos, 

pokud ovšem nejste detailista, který tráví čas tříděním pošty do složek. 

Můžete si však vytvořit složku výsledků hledání, jejímž obsahem budou například 

všechny nepřečtené zprávy od určité osoby a starší než jeden týden. Jiná virtuální složka 

může obsahovat komunikaci s lidmi pouze z určité domény (bez ohledu na umístění), 

nebo s určitým klíčovým slovem (např. „Objednávka“). Definice kritérií je prakticky 

libovolná. 

Používání složek výsledků hledání je výrazně rychlejší, než ruční přesouvání a třídění 

pošty. Ano, lze vytvářet uživatelská zobrazení a filtry nad složkami, ale ty lze použít jen 

nad jednou - aktuální složkou. Složka výsledků vyhledávání však může zahrnovat  

položky z několika jiných složek zároveň. 
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ÚKOLY Z EMAILU? ŽÁDNÝ PROBLÉM! 

V Outlooku 2007 přibyla ještě další virtuální složka nazvaná Seznam úkolů. Tato složka 

označená červeným praporkem sdružuje všechny emailové zprávy označené příznakem 

a dále všechny úkoly ve složce úkolů. Není jednodušší cesty, jak v Outlooku vytvořit úkol 

z příchozího emailu využitím této funkce. Jednoduše emailu přidělíte příznak pro 

zpracování. 

 

Filtry zobrazí jen aktuální úkoly, ostatní počká... 

Pro třídění emailů do složek, které splňují určitá kritéria lze využít s výhodou výše 

popsaných složek výsledků hledání. Složky výsledků hledání však umí pracovat pouze 

s emailovými zprávami. S úkoly bohužel ne. Pro Seznam úkolů tedy musíme zvolit jiný 

postup a to využít zobrazení a filtry. 

Filtr zobrazí jen ty položky, které vás v daném okamžiku zajímají. Proč by mě měly 

zajímat úkoly, na které je dost času nebo který můžu plnit jen v kanceláři? Nejdůležitější 

je tedy filtr, který mi ukáže naplánovanou práci na dnešní den a kontext, ve kterém se 

právě nacházím. Postupnými úpravami jsem zjistil, že vystačím pouze s několika málo 

pohledy. 
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JAK TEDY BUDE PROCES SBÍRÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ POLOŽEK FUNGOVAT? 

Začněme tím jednodušším a to je vytvoření úkolu. Úkol vytvoříte kliknutím na tlačítko 

Nový úkol nebo rychleji klávesovou zkratkou ctrl+shift+k. Napíšeme předmět (tedy 

další krok, který musíme udělat), přiřadíme kategorii (tedy kontext - v terminologii 

GTD) a termín splnění. 

Stavu při vytváření úkolu nevěnuju pozornost.  V podstatě používám jen Nezahájeno, 

Odloženo a Dokončeno. To, že úkol čeká na někoho jiného je vyřešeno kategorií 

@Čekám na... . 

Při týdenním hodnocení můžu narazit na položku, která není z nějakého důvodu 

aktuální. Nechci ji ale smazat, protože obsahuje nějakou referenci. Změním stav 

na Odloženo a datum splnění nastavím na dobu, kdy by mohla být opět aktuální. Filtr 

pro denní úkoly s takovými položkami nepočítá  - nezobrazuje mi je. Znovu na ni tedy 

narazím až při týdenním hodnocení v budoucnu, podle zadaného data. 

Všimněte si sloupce Stáří. Ten defaultně v Outlooku není. Ukazuje dobu existence 

položky. Pokud je starší než týden, je uvedena doba ve dnech. Je poměrně dobrý 

psychologický motor. Podvědomě se snažím staré položky nějak zbavit a vyřešit. Buď ji 

smažu, protože nebyla tak důležitá, problém se vyřešil „sám“, nebo jde o případ, který 

jsem špatně delegoval, případně špatně nastavil další krok. 

Úkol nemusí být pouze text v předmětu a datum. V Outlooku můžete dát jako přílohu 

k čemukoliv cokoliv (do úkolu jiný mail, dokument, fotku. Text v mailech, úkolech 

můžete formátovat, vkládat tabulky, obrázky, textová pole. Pokud vytvoříte třeba 

wordovský dokument (ale i myšlenkovou mapu ve FreeMind) a vložíte jej metodou 

drag&drop do úkolu, otevřete, upravíte, uložíte, tak se zaktualizuje jako příloha toho 

úkolu a nemusíte se starat o odkazy nebo zástupce na soubory umístěné někde jinde na 

disku. 
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KONEC NEVYŘÍZENÉ POŠTĚ – ZERO INBOX 

Máte doma klasickou poštovní schránku? Jistě, s nástupem elektronické komunikace do 

ní padají spíše reklamní letáky a sem tam nějaká ta důležitá informace ve formě 

pohlednice nebo dopisu. Necháváte v ní ty letáky jen tak ležet a vybíráte jen to, co vás 

zajímá? Asi ne. Celý obsah schránky vyjmete, spam (letáky) vyhodíte, pohlednici 

přišpendlíte na nástěnku a účty (některé) zaplatíte. Schránka nakonec zůstane prázdná. 

Podobným způsobem bychom měli pracovat i s mailovou schránkou. Tomuto způsobu 

práce se říká Zero Inbox [2]. 

Moje složka Doručená pošta se po implementaci GTD do Outlooku v podstatě 

nezměnila. Je to skoro stejný chaos jako dříve. Jen se změnil způsob, jakým se na ni 

dívám. Můj Inbox (na screenshotech jako In-příchozí schránka) je nyní složka výsledků 

hledání, která zobrazuje jen maily, které: 

jsou ve složce Doručená pošta 

- nemají přiřazenou žádnou kategorii 

- nemají přiřazený žádný příznak ke zpracování 

- nemají příznak „Dokončeno“ 

Nezajímá mě stav přečteno/nepřečteno, protože pokud při prohlížení Inboxu email 

odpovídá výše uvedeným kritériím, musím ho: 

- rovnou smazat (spam, informace, kterou po přečtení nepotřebuji) 

- označit příznakem „Splněno“ (sloupec s praporkem nebo raději speciální tlačítko 

na GTD panelu) 

- nebo 

- opatřit kategorií (tedy kontextem, kde s ním budu pracovat) 

- přidělit příznak ke zpracování a tím definovat další krok (existuje finta, jak do 

příznaku napsat libovolný text) 

Tímto rychlým postupem se email z virtuálního Inboxu (složka výsledků hledání) ztratí. 

Kam? Pokud má kategorii a příznak ke zpracování, objeví se ve složce Seznam 

úkolů. Pokud ho označíte jako Splněno, zůstane v běžné Doručené poště, ale tam se 

dívám jen, když něco hledám. V doručené poště zůstává stejný chaos, jako před 

implementací GTD. Ale co oči nevidí... 
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ZPRACOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ÚKOLŮ 

Pokud používáte panel Zástupců, lehce se po vyčištění Inboxu přesunete do Seznamu 

úkolů. 
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Jeden z mých filtrů (Práce dnes a zítra) zobrazí všechny neuzavřené záležitosti, 

rozdělené do kontextů. Rozkliknutím kontextu, ve kterém chci nyní pracovat, se objeví 

úkoly, které jsou plánovány na dnes nebo zítra. Zpožděné úkoly mám obarvené 

červeně, dnešní modře a zítřejší šedě. Zbarvení textu lze zajistit pomocí podmíněného 

formátování. 

o Úkol, který potřebuju přesunout do jiného kontextu, chytím a přesunu 

do jiného kontextu (drag&drop pod jinou kategorii). 

o Úkol, který jsem vyřešil, označím tlačítkem „Splněno“  a on zmizí. 

o Úkol, ke kterému potřebuju něco připsat, nebo stanovit další krok 

dvojím kliknutím otevřu a upravím. 

Pokud chci změnit informace u úkolu vytvořeného z emailu, kliknu na tlačítko na GTD 

panelu s praporkem a symbolem plus  . Tím se zobrazí dialog, ve kterém potřebné  

informace upravím. 

 

TÝDENNÍ A DENNÍ HODNOCENÍ SNADNO A RYCHLE 

Týdení a denní hodnocení probíha jednoduše. Pomocí filtrů jen probírám položku po 

položce a měním kontext nebo popis dalšího kroku. Je to velmi rychlé a žádná položka 

neunikne kontrole. Pro hodnocení mám vytvořené zvláštní filtry, například položky bez 

termínu, příliš staré položky, kategorie „Někdy možná“ a podobně. 
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ABY VŠE KLAPALO... 

Outlook není nafukovací a tak je třeba čas od času přesunout a archivovat splněné 

záležitosti (tj. dokončené úkoly a staré maily) pryč z hlavních pracovních složek. Tuto 

údržbu si plánuji dopředu a nezabere více než 5 minut. Jinak je totiž vyhledávání a 

filtrování (zvláště na starším PC) poněkud pomalejší. 

ZDÁ SE TO SLOŽITÉ? 

Na první pohled možná ano. Ale složité se mi zdálo i samotné GTD, když jsem se s ním 

poprvé setkal. Po půl roce používání si nedovedu představit, že bych se měl vrátit ke 

starému způsobu práce. Zkusme si to ještě shrnout: 

Panel nástrojů pro GTD a panel Zástupců soustřeďují potřebné ovládací prvky na 

jedno místo, minimalizují počet klikání a přeskakování mezi obrazovkami. Tím výrazně 

zrychlují práci. 

Inbox neboli  In - příchozí schránka je v našem podání složka vyhledávání, která zobrazí 

jen zprávy, u kterých jsme se nerozhodli, jaký bude další krok (zpráva nemá příznak a 

kategorii). 

Seznam úkolů se automaticky vytváří z ručně vytvořených úkolů a ze zpráv v doručené 

nebo odeslané poště, které mají přiřazen nějaký příznak. 

Na seznam úkolů se díváme přes filtry a zobrazení, které nám předkládají jen úkoly, jež 

by nás v daném kontextu a čase měly zajímat. Ostatní se „objeví“ později nebo při 

hodnocení. 

Dokončené položky v Outlooku stále zůstanou do provedení údržby a nebudou nás 

obtěžovat. Kdykoliv je však můžeme vyhledat pomocí klíčových slov. 

Tak věřím, že už máte jasno, zda je Outlook vhodný pro váš styl práce. Pokud ano, 

můžeme se už věnovat detailnímu nastavení.   
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KATEGORIE, PANEL ZÁSTUPCŮ A PANEL 

TLAČÍTEK PRO GTD 

ZAČNĚTE S JEDNODUCHÝMI ÚPRAVAMI 

Implementace GTD v Outlooku, kterou zde popisuji, využívá „přirozené úpravy“ 

grafického rozhraní a běžné funkce. Výhodu této metody spatřuji právě v tom, že není 

nijak striktní, je spíše inspirativní. Každý uživatel pracuje jinak a každý styl práce nebo 

zaměstnání vyžaduje jiný pohled na věc. 

Nebojte se systém upravovat za pochodu, podle toho, jak se mění vaše zkušenosti a váš 

styl práce. Pokud vám něco na Outlooku vadí, změňte to. Všechny zde popsané úpravy 

lze vrátit zpět nebo přizpůsobit. Začněte jednoduchými změnami, postupně přidávejte. 

Bude to váš Outlook. Neztratíte se v něm, tak jako se mi to stalo po instalaci 

komplexních doplňků a programů třetích stran. 

KROKY IMPLEMENTACE 

V této části se podrobněji podíváme na: 

o Panel zástupců – konfigurace navigačního panelu 

o Vytvoření panelu tlačítek pro GTD 

o Kategorie jako GTD kontexty 

Seznam defaultních kategorií v Outlooku 

vymažte a vytvořte si své vlastní kategorie. 

 

Podívejte se na ukázku mých kategorií. 

Kategorie je GTD kontextem. Na obrázku se 

rozhodně nenachází  všechny mé kategorie a 

rozhodně se nejedná o statický seznam. Mění 

se podle potřeby a podle práce na projektech. 

Předřazením znaků ! . @ nebo jejich 

zdvojením, můžete ovlivňovat pořadí 

kategorií ve filtrech a pohledech. 
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!!MIT denní, !!MIT týdenní: pokud znáte GTD a tyto zkratky vám nic neříkají tak vězte, 

že jde o hlavní denní a týdenní úkoly (Most Important Task)  dle metody Zen To Done. 

Více informací najdete ve článku o Zen to Done [3]. 

!Zavolat , !Zjistit mailem: to je asi jasné, většinou krátké úkoly, ale vyžadují správný 

čas. 

$Kontrolní seznamy: tuto kategorii jsem vymyslel, abych měl na jednom místě 

soustředěné věci z "vyšších letových hladin". Jedná se spíše o poznámky týkající se 

dlouhodobých záležitostí, které aktualizuji podle situace nebo při hodnocení. 

Uchovávám si tam například historii změn, cílů apod. 

.Projekty – položka v této kategorii vždy začíná klíčovým slovem - názvem projektu. 

Položky v této kategorii jsou další kroky, které se k projektu váží. Pokud jde o 

informativní položku, ještě před název projektu napíšu slovo INFO. Vím, že takovou 

položku můžu potřebovat, ale nezobrazí se v seznamu denních úkolů a nemusím s ní 

nijak nakládat. Na klíčové projekty mám zvláštní kontext začínající tečkou – tj. 

samostatnou kategorii. 

@FocusWork:  guruové time managementu doporučují vyhradit si na nějakou činnost 

takzvaný chráněný čas, kdy vás nikdo nebude vyrušovat a můžete se plně soustředit na 

úkol. V kalendáři si pak tento čas dopředu rezervujete a plníte úkoly z této kategorie. V 

ideálním případě vypnete email a telefon. Pěkná myšlenka, ale nedaří se mi ji uplatnit v 

praxi. 

@Jednání: mít více kategorií podle lidí se mi neosvědčilo, takže mám jen jednu, úkol 

začínám jménem člověka a tématem, které chci probrat. Když se pak s dotyčným 

setkám (nebo plánuji schůzku),  do vyhledávání napíšu jeho jméno a na obrazovce 

zůstanou jen 2-3 témata k jednání. Kategorii @Jednání používám i na pochůzky. 

@Doma @Nákup @Notebook  @FirmaXY, @FirmaYZ  - to je asi jasné, kontexty 

podle místa a např. poboček firmy. 

@Někdy možná Work, @Někdy možná: původně jsem měl jen jednu kategorii Někdy 

možná... ale plní se rychleji, než z ní ubývá. Proto zde odděluji soukromý a pracovní 

život. 

@Web - informace, které potřebuju vyhledat na internetu. Jakmile je najdu, tak 

změním kategorii třeba na @Jednání nebo @Nákup apod. 

Věděli jste, že každá položka v Outlooku může mít více kategorií najednou? Víte, že 

změnit, odstranit nebo přidat kategorii můžete rychle pravým tlačítkem myši nad 

http://www.mitvsehotovo.cz/obsah/zenovym-pristupem-k-hotovemu-zen-done-maximalne-jednoduchy-system-osobni-produktivity
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stávající kategorií nebo nad sloupcem Kategorie? Také lze rychle vytvořit složku 

výsledků hledání z aktuálně zvolené kategorie pomocí místní nabídky. Vytvořenou 

složku si pak můžete přidat na Panel zástupců. 

 

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ NAVIGACE 

Panel úkolů, který se zobrazuje defaultně vpravo a obsahuje pohled na kalendář, 

aktuální schůzky a úkoly nepoužívám. Informace v něm jsou příliš zhuštěné a panel 

zabírá hodně místa. Vypnout a znovu zapnout ho můžete pomocí menu Zobrazit/Panel 

úkolů. 

Podokno pro čtení, tedy okno, ve kterém je náhled na položku, mám raději dole nebo 

vypnuto, abych viděl k jednotlivým položkám (mailům) více sloupců a tedy více 

informací. Získaný prostor bude potřený, protože si nějaké sloupce přidávám. 

Abychom nemuseli při práci přepínat mezi hlavními moduly (Úkoly, Pošta, Kalendář) a 

vždy hledat právě potřebnou složku v poměrně košatém stromu, využijeme panel 

zástupců. Na něj pak soustředíme jen ty důležité složky. Pojďme tedy panel upravit. 

Kliknutím na malou šipku vedle ikon (u šipky B) otevřete menu a vyberte „Možnosti 

navigačního podokna“. Pomocí tlačítka „Nahoru“ přesuňte ikonu „Zástupci“ na první 

místo a klikněte Ok. Nyní stáhněte panel dolů uchopením lišty, na které jsou drobné 

tečky (šipka A), tak, aby kromě první položky zmizely textové popisy a panel tak zabíral 

méně místa. Můžete i úplně dolů, aby byly vidět jen ikony. 

 

Horní část panelu zástupců máte nejspíš prázdnou, nebo nepotřebné položky vymažte 

(pravé tlačítko/odstranit). 
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Vytvořte své skupiny kliknutím na odkaz „Vytvořit novou skupinu“. Doporučuji tyto 

skupiny v následujícím pořadí: 

o Příchozí záležitosti 
o Úkoly a zpracování 
o Archiv a soubory 
o Odchozí záležitosti 
o Čas 
o Občas zkontrolovat 

Jaké zástupce složek vložíte do těchto skupin záleží na vašem stylu práce, ale inspirujte 

se ukázkou a popisem v první kapitole. Sám některé položky měním často, například 

pokud pracuji na nějakém větším projektu, chci mít všechny související záležitosti po 

ruce. V takovém případě je vhodné vytvořit složku výsledků hledání, která filtruje pouze 

danou kategorii nebo klíčové slovo. 

U některých složek je vhodnější sledovat celkový počet položek než počet nepřečtených 

položek. Například u IN - příchozí schránky neřeším, zda je zpráva přečtená nebo ne, 

důležité je stanovení dalšího kroku. Změnu zobrazení počtu položek proveďte kliknutím 

pravým tlačítkem nad zástupcem a volbou Vlastnosti. 
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VLASTNÍ PANEL NÁSTROJŮ PRO GTD 

Chci mít rychlý a snadný přístup ke všem nástrojům, které používám při zpracování 

položek. Z tohoto důvodu jsem vytvořil vlastní panel nástrojů. Nevíte jak? 

Klikněte na nějaký jiný panel s tlačítky pravým tlačítkem myši a vyberte „Vlastní“, 

zvolte záložku „Panely nástrojů", pak klikněte na tlačítko „Nový“, jako název panelu 

napište GTD, potvrďte OK. Jakmile se panel objeví, můžete na něj přesouvat nebo 

kopírovat tlačítka z ostatních panelů nebo ze záložky „Příkazy“ na dialogu „Vlastní“. 

 

Zopakujme si, která tlačítka obsahuje můj panel: 

Undo/Zpět – rychle vrátí zpět poslední akci. 

Zařadit do kategorií – pomocí tohoto tlačítka se přiřazuje kategorie neboli kontext. 

Nejpoužívanějších 15 kategorií nastavíte dvojím kliknutím, ostatní na čtyři kliknutí. 

Nejčastěji používám kliknutí pravým tlačítkem nad sloupcem Kategorie  a pak nad 

sloupcem Příznak, pokud vybírám standardní příznaky (dnes, zítra, příští týden....) 

Přidat vlastní příznak – v seznamu tlačítek je pojmenováno jako „Vlastní“, ikoně jsem 

pomocí funkce „Upravit vzhled tlačítka“ přimaloval symbol plus, aby lépe vyjadřovalo 

jeho funkci. Tímto tlačítkem se otevře dialog, kde do pole Příznak vložíte popis dalšího 

kroku a termín, kdy se má položka připomenout. 
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Označit jako splněné – splněné úkoly a maily zmizí z pohledů pro vykonávání činností, 
ale v Outlooku zůstanou. 

Přesunout do jiné složky – slouží k přesunutí položek do jiné složky v rámci Outlooku. 

Na tomto místě bych měl asi poznamenat, že v celém Outlooku funguje metoda Drag & 

Drop, takže položku můžete myší přetáhnout do jiné složky přetažením na Panel 

zástupců. Pokud chcete z emailu vytvořit úkol nebo schůzku, stačí mail přetáhnout na 

ikonku kalendáře nebo úkolů. 

Tlačítkem Aktuální zobrazení se přepínají pohledy a filtry. Na panel přetáhněte obě 

modifikace tlačítka „Aktuální zobrazení“. Jedno najdete ve skupině Zobrazení, druhé 

ve skupině Upřesnit. Aby bylo úplně jasno, podívejte se na následující obrázek: 

Připadá vám zbytečné používat obě modifikace tlačítek Aktuální zobrazení? Jedno se 
lépe ovládá, druhé neustále zobrazuje aktuální filtr (ale hůř se ovládá). Vyzkoušejte, 
pochopíte. 

 

Pokud je toto váš první vlastní panel nástrojů v produktech Microsoft Office, gratuluji! 

Zkuste si s ním ještě trochu pohrát. 

Můžete ho různě přesouvat, zařadit mezi standardní panely nástrojů, zkuste si přidat 

tlačítka a funkce, které často používáte a nechcete je zdlouhavě hledat. Tlačítka, která 

nepotřebujete, odstraníte přetažením mimo panel. Pokud panel omylem zavřete, 

můžete ho znovu zobrazit volbou z menu Zobrazit/Panely nástrojů. 
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ÚPRAVY SLOŽEK, SLOUPCŮ A POLÍ 

V této části si ukážeme jak vytvořit: 

o složku pro příchozí poštu (IN – příchozí složka) 

o pole Stáří položky 

o pole Další krok 

SLOŽKA PRO PŘÍCHOZÍ ZÁLEŽITOSTI 

Jak jsem uvedl v první kapitole, složka Doručená pošta se příliš nezmění. Jen se na ni 

budeme dívat přes filtr zobrazující jen zprávy, které nejsou opatřeny příznakem. Zprávy, 

které příznakem a kategorií označíme, z naší virtuální doručené pošty zmizí a objeví se v 

seznamu úkolů. Zprávy označené příznakem Dokončeno také z příchozí schránky 

zmizí. Kdykoliv však něco hledáte, nahlédněte do běžné složky Doručená pošta. 

Vytvoříme tedy novou složku výsledků hledání. Vyberte z menu Soubor/Nový/Složka 

výsledků hledání. 

 

Vyberte Vytvořit vlastní složku výsledků hledání a klikněte na tlačítko Zvolit… 
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Vyplňte název a klikněte na tlačítko Kritéria. 

 

Na záložce Další volby vyberte Jen položky, které nemají žádný příznak, a klikněte 

OK. Pak zvolte tlačítko Procházet a zrušte zaškrtnutí celého stromu a vyhledávání v 

podsložkách. Nechejte zaškrtnutou jen doručenou poštu. Potvrďte OK a znovu OK, 

abyste zavřeli všechny dialogové okna. 
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Tím je nová složka vyhledávání hotova. Nejspíš nebude prázdná. Máte několik 

možností, jak ji vyprázdnit. Například celou doručenou poštu vymažte (razantní, ale 

účinná metoda ), nebo ji ručně promažte a rovnou přidávejte kategorii a příznak. Také 

můžete celý obsah složky Doručená pošta označit (CTRL+A) a kliknout na tlačítko 

Splněno . Tím se složka IN – příchozí schránka vyprázdní, ale přesto bude dostupná 

pro pozdější vyhledávání. 

JSEM TVOJE STÁŘÍ, POZVI MĚ DÁL... 

Pokud procházíte seznamy úkolů a vybíráte úkol k řešení, je někdy vhodné orientovat se 

také podle toho, jak dlouho položka existuje. Proto si vytvoříme uživatelsky definované 

pole a sloupec „Stáří“. Předtím si však vyzkoušíme, jak můžeme sloupce v záhlaví 

upravit. 

Přepněte se do seznamu úkolů, klikněte 

pravým tlačítkem myši nad záhlavím sloupců, 

třeba nad polem Předmět a zvolte položku 

Výběr polí. Zobrazí se nové okno, jako na 

obrázku. 

Okno Výběr polí umožňuje přidávat do 

libovolného zobrazení v Outlooku nové 

sloupce přetažením do záhlaví. Pořadí sloupců 

lehce změníte přetažením záhlaví myší. 
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Když na některé pole v záhlaví kliknete, budou se podle něj položky seskupovat nebo 

řadit. Pokud vás nějaké pole nezajímá, přetáhněte jej ze záhlaví pryč, odstraníte jej. 

Velmi jednoduché, že? 

Možná jste hrátky se záhlavím poněkud přehnali a chcete se vrátit k původnímu stavu. 

Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví, vyberte položku Vlastní nastavení aktuálního 

zobrazení a klikněte na úplně spodní tlačítko Obnovit aktuální zobrazení. 

Tak a nyní tedy vytvoříme slíbené pole stáří. 

 

Klikněte na tlačítko Nové a formulář vyplňte takto: 

Pole Typ změňte z Text na Vzorec. Do pole Vzorec vložte přes schránku tento 

nenápadný vzorec, celý najednou na jednom řádku: 

IIf(DateDiff("d",[Přijato],Now())<8,IIf(DateDiff("h",[Přijato],No

w())<24,"Dnes (" & DateDiff("h",[Přijato],Now()) & 

"h)",choose(Weekday([Přijato]),"Neděle","Pondělí","Úterý","Středa

","Čtvrtek","Pátek","Sobota")),DateDiff("d",[Přijato],Now()) & " 

dnů (" & Left([Přijato],Instr([Přijato]," ")-1) & ")") 

Klikněte na OK a nově vytvořené pole Stáří přetáhněte z formuláře Výběr polí na 

záhlaví. 
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JAKÝ BUDE DALŠÍ KROK? 

Dalším krokem bude vytvoření pole Další krok neboli Příští akce, záleží na tom, jak 

tomu říkáte. Toto pole bude zobrazovat popis nejbližšího fyzického úkonu, který máte 

provést s emailem nebo Outlookovým úkolem. 

Znovu zobrazte okno Výběr polí a klikněte na Nový. Do pole Název vepište Příští akce 

a pole Typ bude opět vzorec. 

Jako vzorec vložte tento text, opět na jednom řádku: 

IIf([Příznak pro zpracování]<>"Zpracovat",[Příznak pro zpracování],[Předmět]) 

JAK POLE DALŠÍ KROK / PŘÍŠTÍ AKCE FUNGUJE? 

Pokud zprávu v příchozí schránce označíte pouze příznakem, zobrazí se v seznamu 

úkolů v tomto poli předmět zprávy. Pokud však použijete tlačítko pro vytvoření 

vlastního příznaku, zobrazí se text vlastního příznaku, tedy další krok, který musíte 

provést. 

Například přijde email se subjektem „Rezervovat hotel v Londýně pro konferenci“. Je 

jasné, že tento mail je zároveň dalším krokem - musíte si rezervovat hotel. Přiřadíte 

tedy kategorii Zavolat a zvolíte příznak např. Zítra. V seznamu úkolů se zobrazí 

předmět emailu jako další krok. 

Pokud však přijde email se subjektem „Konference zrušena“, rozhodnete, že dalším 

krokem je „Zrušit rezervaci hotelu“. Kliknete tedy na tlačítko Vlastní příznak a vyplníte 

popis dalšího kroku: 
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SEZNAMY ÚKOLŮ – DALŠÍCH KROKŮ 

POHLEDY NA SEZNAM ÚKOLŮ 

V Outlooku jsme udělali spoustu práce, spoustu změn, ale skutečná práce stojí. 

Abychom se v úkolech lépe zorientovali a měli na očích jen ty, které zrovna 

potřebujeme, musíme nadefinovat filtry a zobrazení. 

Zobrazení (v anglické verzi View) je kombinace nastavení těchto vlastností: 

o vybraná pole v záhlaví (tedy zobrazované sloupce např. předmět, 

datum, stav položky) 

o vlastnosti seskupování (zda se položky seskupují do skupin a podle 

kterého pole) 

o seřazení položek (možnost řadit postupně až podle čtyř polí) 

o filtr položek (tedy kritéria, podle kterých položky vyloučíme nebo 

zahrneme do seznamu) 

o další nastavení (týká se vzhledu písma, tabulky, čar a náhledů) 

o automatické formátování (lze zajistit, aby položky měly jiný typ, barvu 

a velikost písma podle vlastností úkolu nebo zprávy) 

o formátování sloupců (nastavíte formát dat ve sloupcích podle potřeby) 

Myslím, že každý uživatel bude mít jinou sadu pohledů. Ukážu tedy jak vytvořit ty, které 

používám nejčastěji. Ostatní lze analogicky odvodit. Opět platí, že s pohledy můžete 

experimentovat a upravovat je podle potřeby. Zobrazení, které jsou v Outlooku při 

instalaci, můžete obnovit tlačítkem do původního stavu, tak se experimentů nebojte. 

CO MÁM DNES NA PRÁCI? 

Nejpoužívanější pohled, který používám, zobrazuje položky, kterým bych se měl 

věnovat v právě probíhající den. Položky, které jsou zařazeny do kontextu @Doma a 

jiných nepracovních kontextů (Někdy možná apod.) mě také nezajímají, nepotřebuji je 

vidět. 

Položky, které nemají naplánované žádný termín splnění, nejspíš nehoří. Stačí tedy, 

když datum přiřadím při nejbližším hodnocení. Tyto položky ze zobrazení také 

vyloučím. Dále požaduju, aby byly položky seskupené podle kategorie (tedy kontextu) a 

také aby byly seřazeny podle termínu splnění. Můžu si vybrat, zda bude seznam 

kategorií sbalený nebo rozbalený. 
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UPRAVUJEME NOVÉ ZOBRAZENÍ 

Vyberte menu Zobrazit/Aktuální zobrazení a Definovat zobrazení. Zobrazí se 

„Organizátor vlastních zobrazení“. 

 

Vyjdeme ze zobrazení Seznam úkolů, které zkopírujeme tlačítkem Kopírovat. 

Doporučuji názvy vlastních zobrazení pro snadné odlišení uzavřít například do 

hranatých závorek. Zkopírované zobrazení si nazveme například [Práce dnes a zítra]. 

Tlačítkem Změnit otevřeme dialog, ve kterém budeme postupně měnit požadované 

vlastnosti. 

 

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook1.png
http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook2.png
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Stiskem tlačítka Pole se zobrazí dialog, ve kterém si vyberete pole (tedy sloupce v 

záhlaví) pohledu. Pokud budete vytvářet pohled, který popisuji výše, přeskládejte si 

pořadí polí zobrazení dle obrázku. Zobrazovaná pole můžete také modifikovat metodou 

Drag & Drop dle popisu ve čtvrté kapitole, kde jsme vytvářeli pole Stáří a Příští akce. 

Tyto pole najdete ve skupině Pole složky definovaná uživatelem. 

 

Dále nastavíme vlastnosti seskupování. Pro potřeby GTD nás zajímá seskupení dle 

kategorií, tedy kontextů. 

 

Kategorie seřadíme vzestupně. Uplatní se předřazení znaků speciálních znaků (!  @ # 

apod.). Znaky použijte s ohledem na prioritu kontextů. Když jsem s úpravami začínal, 

tak se mi kontext @Čekám na... zobrazoval na prvním místě. Tím pádem jsem nejdříve 

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook3.png
http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook4.png
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kontroloval úkoly v této kategorii. A protože prakticky pořád na něco čekám, tak jsem 

se k vlastní práci nedostal. Z toho důvodu jsem zavináč z Čekám na... odstranil a 

kategorie je tedy mezi posledními. 

Pokud končíte den s pocitem frustrace, že jste za celý den neudělali nic pořádného a 

plnili nedůležité úkoly, tak si zaveďte kategorie !!MIT denní, !!MIT týdenní, tedy hlavní 

denní a týdenní úkoly (Most Important Tasks)  dle příbuzné metody Zen To Done [3]. Ty 

jsou naopak díky dvěma vykřičníkům na prvním místě a řeším je jako první. 

Zda chcete mít kontexty sbalené nebo rozbalené už záleží na vašem vkusu. Klikněte na 

OK a budeme pokračovat v nastavení řazení dle obrázku. Řadit položky můžete také 

podle priority a jiných polí. 

 

NASTAVENÍ FILTRŮ ZOBRAZENÍ 

Pomocí filtrů vyloučíme položky, které nás v daném zobrazení nezajímají. Začneme 

jednoduchým filtrem v zobrazení [Práce doma]. 

[PRÁCE DOMA] 

Toto zobrazení zobrazí úkoly, které jsou zařazeny do kategorií @Doma, @Nákup, 

Někdy možná a Web a zároveň nejsou dokončeny. 

http://www.mitvsehotovo.cz/obsah/zenovym-pristupem-k-hotovemu-zen-done-maximalne-jednoduchy-system-osobni-produktivity
http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook5.png
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Mnohem složitější je filtr, který používám pro každodenní práci v zaměstnání: 

[PRÁCE DNES A ZÍTRA] 

Toto zobrazení bude zobrazovat jen položky odpovídající těmto kritériím: 

- stav položky je „nezahájeno“ nebo „probíhá“, případně „čeká se na někoho 

dalšího“ 

- termín splnění je dnes, zítra nebo starší 

- kategorie obsahuje ! nebo @ nebo .  nebo „Čekám“ a položky bez kategorie 

- nezobrazuje kategorie @Doma nebo  # 

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook6.png
http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook7.png


GTD v Outlooku 2007 

 

www.mitvsehotovo.cz/outlook, volt.cz@gmail.com 

 32 

3
2
 

Definovat podmínky filtru můžete poměrně jednoduše v dialogu „Filtr“. Ale už 

nemůžeme jednoduše nastavit vztahy, mezi jednotlivými podmínkami a tak občas filtr 

nedělá to, co si myslíme, že by dělat měl. 

 

Pokud myší kliknete na záložku SQL, uvidíte podmínky ve formátu SQL dotazu. SQL 

dotaz můžete editovat a doladit zatrhnutím checkboxu Upravit kritéria přímo. Přímá 

úprava dotazu však může být pro uživatele bez zkušeností těžko pochopitelná. 

 

Proto zkopírujte připravený dotaz pro můj pohled pomocí schránky a vložte jej do pole 

„Najít položky odpovídající těmto kritériím“ jako na obrázku. 

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook8.png
http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook9.png
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("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-

000000000046}/81010003" = 0  

OR  

"http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-

000000000046}/81010003" = 1 

 OR  

"http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-

000000000046}/81010003" = 3)  

AND 

(("urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords" LIKE '%%'  

OR 

(("urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords" LIKE '%.%'  

OR 

"urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords" LIKE '%!%' 

OR 

"urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords" LIKE '%@%' 

OR 

"urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords" LIKE '%Čekám%') 

AND 

("urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords" <> '@Doma') 

AND 

("urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords" <> '#')) 

AND 

("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-

000000000046}/81050040" <= 'Zítra') 

SQL dotaz může být i na více řádků. Upravil jsem ho tak, aby byl přehlednější. 

Vytvořit filtr uživatelský filtr není úplně triviální, pokud se v SQL dotazech 

neorientujete. Nebojte se však experimentovat změnou textů v připravených dotazech. 

Můžete změnit názvy kategorií nebo doplnit další řádky dle potřeby. Můžete také 

kritéria „naklikat“ výběrem polí ručně a pak na záložce „SQL“ dotaz upravit. 

JAK ZMĚNIT BARVU TEXTU PODLE STÁŘÍ ÚKOLU? 

Bylo by příjemné, kdyby byly zpožděné úkoly označené červenou barvou, úkoly 

naplánované na dnešní den modrou barvou a položky na zítřejší den barvou šedou. 

Překombinované? Možná ano, ale je dobré znát všechny možnosti a experimentovat s 

nimi. Například při výběru práce se nejdříve zaměřím na červené položky. Ty jsou už 

často už splněné, jen jsem to nedal systému vědět tlačítkem Splněno  . Šedivé jsou 

ty úkoly, které bych dnes řešit neměl, ale pokud už mám hotovo, tak bych je řešit mohl, 

nebo si můžu alespoň připravit podklady a naplánovat práci na zítřejší den. 
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Klikněte na tlačítko „Automatické formátování“ na dialogu „Přizpůsobit zobrazení“. 

Pokud ho ještě nemáte otevřen, vyvolejte jej znovu z menu Zobrazit/Aktuální 

zobrazení/Vlastní nastavení aktuálního zobrazení. 

 

V dialogu, který se otevře, pak nadefinujete nové formátování, zvolíte typ písma a 

podmínku, pro kterou se zvolený typ písma použije. 

 

  

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook10.png
http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook11.png
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Pro dnešní datum mám nastavenu modrou barvu písma a podmínku Splnit Dnes: 

 

Stejným způsobem si nastavte i ostatní možnosti formátování. 

Tímto krokem jsme tvorbu nového pohledu dokončili. Zkuste jej použít pomocí tlačítka 

„Aktuální zobrazení“ a sledujte, zda filtruje položky přesně podle zadání. 

 

Problém může být ve špatně definovaném SQL dotazu, nebo například pokud má jeden 

úkol přiřazeno více kategorií. Pak se podmínky navzájem kombinují. 

PŘÍKLADY ZOBRAZENÍ:

 

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook12.png
http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook14.png
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VYTVÁŘÍME DALŠÍ ZOBRAZENÍ 

Další potřebná zobrazení si vytvořte analogicky dle popsaného postupu. Zobrazení 

tvořte v Seznamu úkolů.  

[PRÁCE DLE KATEGORIE] 

Zobrazí všechny úkoly a zprávy, které nemají příznak odloženo nebo dokončeno. Tento 

pohled používám pro hodnocení. Probírám položku po položce. Přiznám se, že často 

hodnocení flákám a některé kategorie úplně přeskakuji. 

SQL dotaz: 

(("http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-

000000000046}/81010003" = 0 OR 

"http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-

000000000046}/81010003" = 1 OR 

"http://schemas.microsoft.com/mapi/id/{00062003-0000-0000-C000-

000000000046}/81010003" = 3)) 

[PRÁCE DLE KATEGORIE - ODLOŽENO] 

Zobrazí úkoly, které mají stav úkolu odloženo. 

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/screen-outlook-size.jpg
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Další filtry a zobrazení si vytvořte sami dle potřeb. Určitě uvítám tipy a návrhy, jaké 

filtry byste rádi využili. Osobně používám jen výše uvedené nebo upravené dle obsahu 

kategorií. 

ZAČÍNEJTE DEN AKTIVNĚ, NENECHTE SE ZAVALIT POŽADAVKY 

OSTATNÍCH 

Pokud spustíte Outlook, standardně se otevře složka Doručená pošta. Proč ovšem 

začínat den prací pro ostatní, když je výhodnější a rozhodně více motivující začít prací 

pro sebe? Píše o tom i Workaholic ve svém článku na www.mitvsehotovo.cz - Začínejte 

den aktivně, ne reaktivně [5]. 

Je tedy rozhodně výhodnější, aby se po startu zobrazila složka se Seznamem úkolů. 

Místo, kde se úvodní složka nastavuje, je pěkně schované. Vyberte menu 

Nástroje/Možnosti. Vyberte záložku Jiné. Klikněte na tlačítko Upřesnit nastavení. 

Tam už najdete pole pro výběr složky označené Spouštět v této složce. 

 

Nepřišel jsem na to, jak zajistit, aby se Outlook spouštěl na panelu zástupců, ale to až 

tak nevadí. Důležité -je mít možnost startovat seznamem úkolů. 

http://www.mitvsehotovo.cz/
http://www.mitvsehotovo.cz/obsah/zacinejte-den-aktivne-ne-reaktivne
http://www.mitvsehotovo.cz/obsah/zacinejte-den-aktivne-ne-reaktivne
http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook15.png
http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/5outlook16.png
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TIPY PRO PSANÍ NOVÝCH MAILŮ 

NEŽ ODEŠLEME MAIL 

Nejčastěji prováděnou činností v Outlooku je čtení mailů. Na druhém místě je, jak jinak, 

jejich psaní. Zkusme si zjednodušit některé často opakované činnosti, aby nám každé 

odeslání mailu ušetřilo několik sekund a několik pohybů myší. 

PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP 

Otevřete dialog pro psaní nového mailu tlačítkem Nová (zpráva) nebo stiskem 

klávesové zkratky Ctrl+Alt+M. Je vhodné mít nejpoužívanější tlačítka při psaní mailu po 

ruce. Upravíme panel nástrojů Rychlý přístup.  Ten je umístěn v horní části všech 

podoken Outlooku, což není moc šikovné a mnoho uživatelů ho proto moc nepoužívá. 

 

Abychom nemuseli myší moc přejíždět, přesuneme panel dolů. To provedeme 

kliknutím na šipku na konci panelu (nebo pravým tlačítkem myši nad panelem) a z menu 

vybereme položku Zobrazit pod pásem karet. Na panelu jsou zatím jen ty 

nejzákladnější tlačítka. Kliknutím pravým tlačítkem myši nad tlačítkem pásu karet 

můžete přidat „zmenšeninu“ tlačítka na panel Rychlý přístup. Pokud chcete jiná 

tlačítka, která jsou hodně schovaná, nebo na panelu karet nejsou, zvolte z menu 

položku Další příkazy... a zobrazí se Možnosti editoru. 

Jakmile máte na panelu Rychlý přístup jen ty položky, které potřebujete nebo 

používáte, není nic jednoduššího, než klikem pravým tlačítkem myši někde nad panely 

zbytečně velký Panel karet minimalizovat. Najednou nepotřebujete nový, větší 

monitor, že? 

  

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/6outlook1.png
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„TLAČÍTKOVÉ“ TIPY 

Jaká tlačítka si na panel můžete dát, záleží jen na vás. I já je měním, doplňuji nebo mažu 

podle potřeby. Upozornil bych například na tlačítko (nebo spíš checkbox) „Neukládat“. 

Často některé zprávy přeposílám jen kvůli příloze a nepotřebuji, abych měl tu samou 

zprávu s velkou přílohou jak v doručené, tak odeslané poště. Na kartě Možnosti je 

tlačítko Uložit odeslanou položku, kde si můžu vybrat složku, kam zprávu uložit nebo ji 

neukládat. 

Ale to je na mě moc klikání. Raději mám na panelu Rychlý přístup jen jednoduchý 

checkbox. Ten dostanete na panel pomocí Možností editoru a zvolení pole Všechny 

příkazy. Příkazy jsou řazeny podle abecedy. Analogicky si najděte příkazy, které 

potřebujete. Někdy dá najít to správné tlačítko hodně práce. 

A takto může vypadat upravený panel: 

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/6outlook2.png
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ODESLANÉ MAILY JAKO ÚKOLY 

Důležité je i tlačítko s praporkem příznaku „Zpracovat“, kterým přidáváte vlastní 

příznak a tedy další krok. Pokud totiž podle předchozích postupů nastavíte vlastní 

příznak, tak se vám i odeslaný mail zobrazí mezi úkoly. Před odesláním mailu je tedy 

výhodné přiřadit kategorii a tím i kontext pro budoucí zpracování. U odeslaného mailu 

tedy nejčastěji kategorii „Čekám na...“. To lze elegantně vyřešit makrem. Než se k 

makrům dostaneme, musíme kategorii přiřadit ručně pomocí dialogu Možnosti zprávy. 

 

 

Tlačítko Zařadit do kategorií   u editoru nových zpráv z mě neznámého důvodu 

chybí, i když u ostatních editorů (úkoly, kontakty apod.) k dispozici je. Povedlo se ho 

někomu z vás najít? Pravděpodobně ne. Budeme se muset začít věnovat velmi 

jednoduchým makrům a tlačítko pro přiřazení kategorie si vytvořit. 
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MAKRA A ZABEZPEČENÍ 

V této kapitole se seznámíme s makry, nastavíte si zabezpečení v Outlooku. Dále 

vytvoříme tlačítko, kterým budeme makro spouštět. 

CO JE TO MAKRO? 

Makro je řada příkazů, kliknutí nebo operací seskupených do jediného bloku. Spuštěním 

makra se tato řada příkazů automaticky provede. 

Makro s výhodou využijeme, pokud budeme chtít nějakou složitější operaci (moc 

klikání), zjednodušit a provést stisknutím jednoho tlačítka. V našem případě například 

přiřadit kategorii nebo přesunout zprávu do určité složky. 

Ostřílení uživatelé maker můžou následující část o bezpečnosti maker přeskočit. 

Nicméně jste si skutečně jisti, že znáte možnosti zabezpečení v MS Office 2007? 

JAK JE TO S BEZPEČNOSTÍ MAKER? 

Makra jsou bezpečná, pokud dodržujete zásady bezpečnosti a spouštíte jen makra, 

které máte pod kontrolou a z důvěryhodných zdrojů. Makro může obsahovat škodlivý 

kód, virus, nebo provádět nežádoucí operace. Marně jsem hledal v nápovědě nebo na 

webu Microsoftu  jednoduchý návod, jak si zabezpečení optimálně zajistit. Většina 

uživatelů to vzdá a makra zakáže úplně, nebo zvolí druhý extrém a povolí makra 

naprosto všechna. 

 Nikdy nepovolujte na svém PC možnost „Žádná bezpečnostní kontrola maker“, i 

když to bude fungovat. Raději zvolte druhou (zakroužkovanou) volbu a svá vlastní 

makra digitálně podepište. Pokud nevlastníte certifikát ověřený důvěryhodnou 

autoritou, vytvořte si pro účely maker vlastní. 

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/7outlook1.png
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VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO CERTIFIKÁTU 

Klikněte na menu Start  a vyberte v menu Programy / Microsoft Office / Nástroje sady 

Microsoft Office a vyberte položku Digitální certifikát pro projekty v jazyce VBA. 

 

Zobrazí se dialog, kde si můžete přečíst, k jakému účelu lze vytvořený certifikát využít a 

že je můžete použít jen v počítači, ve kterém byly vytvořeny. Jako název certifikátu 

vložte například vaše jméno a popis účelu. Klikněte na OK. 

 

VYTVOŘENÍ SOUBORU S MAKRY 

Pokud ještě žádné makro v Outlooku nemáte, vytvořte jej z menu Nástroje / Makro / 

Makra... nebo Alt+F8. Do pole Název makra napište „OznacitCekamNa“ a klikněte na 

vytvořit. Pokud název makra nebude vyhovovat (mezery, nepovolené znaky), tlačítko 

Vytvořit nebude aktivní. 

Po kliknutí na Vytvořit se spustí editor jazyka Visual Basic s prázdným makrem. 

Kliknutím na ikonu diskety, nebo stiskem Ctrl+S případně z menu File / Save nový 

projekt uložte. Projekt bude uložen jako VbaProject.OTM, což je standardní úložiště 

maker v Outlooku 2007. Tento soubor maker si nyní digitálním podpisem podepíšeme. 

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/7outlook2.png
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PODEPSÁNÍ SOUBORU S MAKRY 

Vyberte menu Tools / Digital signature. Zobrazí se dialog pro výběr certifikátu. 

Klikněte na tlačítko Zvolit, vyberte z dialogu váš nový certifikát a potvrďte OK, 

zkontrolujte název certifikátu a klikněte znovu OK. 

 

Nyní soubor VbaProject.OTM uložte stiskem Ctrl+S nebo z menu Save 

VbaProject.OTM. Okno editoru zavřete a Outlook restartujte. Pokud se Outlook zeptá 

na uložení VbaProject.OTM ještě jednou, uložení potvrďte. 

OZNAČENÍ NAŠEHO SOUBORU S MAKRY JAKO DŮVĚRYHODNÉHO 

Znovu spusťte Outlook a v menu vyberte Nástroje / Makro / Editor jazyka Visual Basic 

případně stiskněte Alt+F11.  Podle prvního obrázku jsme nastavili volbu „Zobrazovat 

upozornění pro podepsaná makra a zakázat nepodepsaná makra“. Proto se zobrazí 

varovné okno. 

 

Pokud kliknete na odkaz „Zobrazit podrobnosti o podpisu“, můžete si zkontrolovat, že 

se jedná o námi před chvílí vytvořený podpis. Tomuto podpisu budeme důvěřovat, 

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/7outlook4.png
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a proto klikneme na tlačítko „Všechny dokumenty od tohoto vydavatele považovat 

za důvěryhodné“.  V editoru se otevře soubor VbaProject.OTM, který obsahuje makra 

v Outlooku. Pokud by se zobrazilo jen prázdné okno editoru, vyberte ve stromu položku 

Modules / Module1. 

VLOŽENÍ ZDROJOVÉHO KÓDU MAKRA 

Řádky začínající Sub [Název makra]() a End Sub označují začátek a konec makra. Mezi 

nimi jsou příkazy makra. 

Původní začátek a konec makra vymažte a vložte tento kód: 

Sub OznacitCekamNa() 

 Set objOL = CreateObject("Outlook.Application") 

 objOL.ActiveInspector.CurrentItem.Categories = _ 

 objOL.ActiveInspector.CurrentItem.Categories & ",Čekám na..." 

End Sub 

Soubor s 

makry uložte (Ctrl+S) a editor jazyka Visual Basic zavřete. 

PŘIŘAZENÍ MAKRA TLAČÍTKU 

Makro, které jsme právě vytvořili, přidá aktuální otevřené položce kategorii „Čekám 

na...“. V šesté kapitole jsme si upravovali panel nástrojů Rychlý přístup, takže vytvořit 

nové tlačítko a přiřadit mu makro nebude nic složitého. Prosím, vraťte se k minulé 

kapitole pro podrobný postup, zde jen krátké shrnutí: 

1. V dialogu Možnosti editoru změňte volbu „Zvolit příkazy z:“ na Makra 

2. Objeví se seznam maker, zvolte OznacitCekamNa. 

3. Tlačítkem Přidat jej přesunete na pravou stranu. 

4. Klikněte na název makra. Můžete také změnit pořadí tlačítek na panelu. 

5. Tlačítkem Změnit můžete změnit ikonu a název nového tlačítka. 

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/7outlook6.png


GTD v Outlooku 2007 

 

www.mitvsehotovo.cz/outlook, volt.cz@gmail.com 

 45 

4
5
 

 

Pokud jste se změnami spokojeni, potvrďte OK. 

Jestliže jste postupovali správně, po kliknutí na tlačítko se kategorie „Čekám na...“ 

přiřadí, i když to není při použití v okně psaní nového mailu vidět. 

KOPÍRUJEME MAKRO 

Nejspíš nezůstanete jen u jednoho makra a jedné kategorie. Makro můžete zkopírovat a 

modifikovat pro přiřazení další kategorie. Otevřete editor jazyka Visual Basic. Celý kód 

makra (včetně Sub... a End Sub) zkopírujte do schránky a vložte pod původní makro. 

Pak změňte název a řádek, ve kterém je název kategorie. Nové makro může vypadat 

třeba takto (červeně jsou vyznačeny změny): 

Sub OznacitProjektABC() 

    Set objOL = CreateObject("Outlook.Application") 

    objOL.ActiveInspector.CurrentItem.Categories = _ 

      objOL.ActiveInspector.CurrentItem.Categories & ".ProjektABC" 

End Sub 

Po uložení souboru VbaProject.OTM se makro OznacitProjektABC objeví v nabídce 

maker. Tlačítko v Outlooku přiřadíte stejně jako u prvního makra. 

Kategorii nyní přiřadíte rovnou při psaní nové zprávy jedním kliknutím a vedlejším 

tlačítkem zvolíte datum dalšího kroku. 

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/7outlook7.png
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DALŠÍ TIPY PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI 

VÍCE PŘÍCHOZÍCH SCHRÁNEK 

Pokud je vaší hlavní pracovní náplní například zpracování objednávek od zákazníků a 

potřebujete tyto objednávky oddělit od ostatních mailů, vytvořte si dvě příchozí složky s 

rozdílným kritériem pro zobrazení. Zprávy ve složce s objednávkami budete rovnou 

vyřizovat a položky označovat jako splněné. Druhou složku budete vyprazdňovat, jen 

když se k tomu během dne dostanete. 

Podobně si vytvořte zvláštní příchozí složku, pokud jste zaregistrování do mnoha 

diskusních skupin. Případně pro maily, kde jste uvedeni v kopii nebo pro skupinové 

maily. Ano, je to trochu proti ryzímu GTD, ale pokud budete zavaleni nedůležitými 

maily, které neustále přitékají, k práci se nikdy nedostanete. Pro informaci – Outlook 

2007 umí fungovat i jako RSS čtečka. 

PŘÍZNAK OD JINÉHO UŽIVATELE 

Věnujte také pozornost příchozím mailům označeným příznakem pro příjemce. Kvůli 

existenci tohoto příznaku se v IN příchozí schránce neobjeví, objeví se rovnou mezi 

úkoly bez kategorie. 

Nevím, jak moc se příznaky pro příjemce používají. Osobně jsem moc mailů s příznakem 

pro příjemce nedostal a ještě bych řekl, že byl příznak uveden omylem. Nicméně je 

dobré na to být připraven, aby žádná zpráva neunikla. Vytvořil jsem si složku výsledků 

hledání „Příznak od někoho jiného“.  

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/outlook8_1.png
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Pokud maily s příznakem dostáváte častěji, zařaďte si zástupce této složky pod 

zástupce IN – příchozí pošta, pokud minimálně, zařaďte ji na konec seznamu zástupců.  

 

ZMĚŇTE POŘADÍ KONTEXTŮ 

Doporučuji kontext/kategorii Čekám na... umístit až na konec seznamu, protože 

můžete snadno sklouznout k tomu, že budete fungovat spíše jako připomínač a diář pro 

ostatní, než abyste se dostali k vlastní práci. Oproti tomu hlavní úkoly (Most Important 

Task) by měly být na místě prvním a měli byste je řešit dříve, než se dostanete k 

vyřizování došlé pošty. 

ROZDĚLTE OKNO EDITORU MAILU NA POLOVINU 

Odepisujete na nějaký delší mail a neustále se potřebujete vracet k předešlé konverzaci, 

citovat, nebo kopírovat některé části do nově psaného textu? Neustálým posouváním 

textu můžete zavařit kolečko na myši. Přitom stačí okno editoru zprávy rozdělit na 

polovinu a v horní části psát novou verzi a v dolní části listovat historií. 

Okno rozdělíte na polovinu dvojklikem na čárku nad posuvníkem. Opětovně okno 

spojíte dvojklikem na dělící čáru. Tuto užitečnou funkci najdete i ve Wordu nebo Excelu. 
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EDITACE TEXTU PŘIJATÝCH ZPRÁV 

Věděli jste, že poznámky nebo informace o dalších krocích k doručenému mailu 

nemusíte pořizovat a ukládat nějak složitě mimo zprávu, ale můžete je rovnou vepsat 

do původního textu mailu? Zvolte z menu Zpráva/Jiné akce/Upravit zprávu a tělo 

emailu můžete libovolně editovat, doplnit o poznámky, nebo celou zprávu přepsat. 

Můžete také změnit předmět zprávy, ale pak nebude správně fungovat hledání 

souvisejících zpráv, které popisuji v dalším odstavci. 

 

HLEDÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZPRÁV 

Když už máte všechny zprávy v kontextech, s termíny a na správných místech, je 

neefektivní se v seznamech prohrabovat a hledat souvislosti. 

Dejme tomu, že se v příchozí schránce 

objeví zpráva, o které vím, že je odpovědí 

na dřívější zprávu v kategorii  @Čekám 

na... Mohl bych tedy otevřít seznam úkolů, 

rozevřít příslušnou kategorii, ručně najít 

původní zprávu a označit jako ukončenou. 

Rychlejší je využití funkce Související 

zprávy, kterou vyvoláte z místní nabídky 

nad zprávou. 

http://www.mitvsehotovo.cz/system/files/outlook8_5.png
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Pokud máte zprávu označenou příznakem (je tedy v Seznamu úkolů) a otevřete ji, 

funkci Najít související zprávy vyvoláte kliknutím na tmavší (na screenshotu oranžový) 

řádek s datem a popisem příznaku. 

 

Otevře se okno Rozšířené hledání, ve kterém přehledně vidíte související zprávy. 

Můžete je otevírat, měnit příznaky a provádět další potřebné operace. Například uzavřít 

původní úkol, na který jste právě dostali odpověď jiným příchozím mailem. 

VYPNUTÍ OZNÁMENÍ O NOVÝCH ZPRÁVÁCH 

Pokud začnete pracovat na nějakém úkolu, který vyžaduje koncentraci, tak chvíli trvá, 

než se dostanete do stavu, kdy „to jde od ruky“ a v jakoby „samo“. Je to, jako když se 

snažíte roztlačit auto. Nejdřív se hodně nadřete, ale po pár minutách už jede 

setrvačností samo a jen lehce do něho strkáte. Pokud ho zastavíte, musíte začít znovu a 

to nějakou dobu trvá. Stejné je to i s prací. Každé vyrušení stojí čas, než se dostanete do 

stavu koncentrace. Každý den jsem svědkem toho, jak lidé reagují na příchozí mail 

prakticky okamžitě, když se jim objeví jeho upozornění na ploše, nebo očekávají 

okamžitou reakci na mail, který právě odeslali. 

Oznámení vypnete, tak, že kliknete na malou šipku 

v horním roku oznámení a zvolíte Zakázat 

oznámení nové pošty na ploše. Doporučuju také 

vypnout zobrazování malé obálky v systémové 

liště vedle hodin. Dialog, kde je toto nastavení je 

také v Outlooku neuvěřitelně zašitý. Vyberte 

z menu Nástroje / Možnosti... Na záložce 

Předvolby klikněte na tlačítko Možnosti e-mailu a 

v dialogu, který se otevře klikněte na tlačítko 

Upřesnit možnosti e-mailu. V dialogu, který se otevře teprve najdete tato nastavení, 

včetně tlačítka, kterým upravíte oznámení na ploše.  
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JAK VRÁTIT ČAS? 

Už jste někdy zažili podobnou situaci v rámci emailové korespondence? 

Vážený pane řediteli, v příloze najdete dlouho očekávané výsledky usilovné práce našeho 

týmu... Vážený pane řediteli, tak to posílám ještě jednou i se slíbenou přílohou... 

nebo jiný případ: 

Hele, vyřiď té své asistentce, že mi ten formulář poslala zase špatně vyplněný. Na co pořád 

myslí? Že vy jste včera zase...  

V prvním případě jsme v zápalu boje s časem nepřiložili přílohu a v druhém případě jsme 

kliknuli na tlačítko Odpovědět místo Přeposlat. V obou případech vznikl pěkný trapas. 

„Kdyby tak šel vrátit čas aspoň o pár minut“, povzdechnete si. Čas vrátit s jistotou nelze, 

ale můžeme alespoň na chvíli odeslání emailu odložit. To, že jsme email odeslali špatně, 

si uvědomíme většinou během první minuty a záchranná brzda v podobě odložení 

odeslání tak přijde vhod. Nastavíme si tedy automatické pozdržení odeslání zprávy 

v Outlooku 2007.  

NASTAVENÍ PRAVIDLA 

Otevřete dialog nastavení pravidel pro zpracování pošty – menu Nástroje, Pravidla a 

oznámení... Kliknutím na tlačítko Nové pravidlo spusťte průvodce pravidly. Zvolte 

volbu Kontrolovat zprávy po odeslání. Klikněte na tlačítko Další. 
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Na další obrazovce zvolte označeno jako důležitost a vyberte střední důležitost. 
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Na poslední obrazovce vyberte pozdržet doručení o počet minut a v dolní části vyberte 

2 minuty. Klikněte na Další. 
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Stránku průvodce s nastavením výjimek prozatím přeskočíme kliknutím na Další. Na 

poslední obrazovce napište název pravidla, například „odložení odeslání“ a klikněte na 

tlačítko Dokončit. 

Proč jsme zvolili v jednom bodě dvě minuty? Pokud odešlete email těsně před celou 

minutou, odešel by prakticky ihned. Volba dvou minut tedy zajistí, že email v poště 

k odeslání minimálně jednu celou minutu zůstane. Pokud potřebujete nějaký mail 

odeslat okamžitě, nastavte mu nízkou nebo vysokou prioritu a odeslání proběhne bez 

pozdržení. 

JAK CELÝ SYSTÉM FUNGUJE? 

V prvním díle jsme si vytvořili panel zástupců a jedním ze zástupců byla i složka „Pošta 

k odeslání“.  Odeslaný mail v této složce zůstane po dobu jedné až dvou minut a název 
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složky bude zobrazen tučně. Pokud se do složky přesunete, můžete dosud neodeslaný 

email dvojím kliknutím otevřít a upravit.  
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ZÁLOHOVÁNÍ 

Název tohoto dokumentu „jednoduše a prakticky“ je v této kapitole hodně zavádějící. 

Budeme se věnovat přenesení konfigurace Outlooku 2007 na jiný počítač, případně 

obnově konfigurace při reinstalaci počítače. Od Microsoftu bych přivítal jednodušší 

způsob provedení, jako je například průvodce přenesením konfigurace, který byl 

v Office 2003. Takže tato kapitola bude trochu „hard core“. 

Krátce popíšu, z čeho se konfigurace Outlooku 2007 skládá a jak jednotlivé prvky 

zálohovat a přenést. V článku nehledejte stoprocentní scénář zálohy a obnovy krok za 

krokem. Nenajdete ani vysvětlení, co znamená %username% nebo co je registr 

Windows, že musíte zapnout zobrazení skrytých souborů apod. Pokud se v této oblasti 

orientujete, můj popis pro úspěšné přenesení konfigurace postačí. Pokud ne, raději 

požádejte o pomoc někoho zkušenějšího. Pokud je vaše PC firemní, určitě se o něj stará 

správce sítě, neberte mu jeho práci ;-). 

CO VŠE JE KONFIGURACE OUTLOOKU? 

DATOVÉ SOUBORY  

Nejdůležitější jsou datové soubory, které obsahují vlastní položky (zprávy, kontakty, 

úkoly apod.). Tyto soubory jsou uloženy standardně ve složce: 

Windows XP: 

C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Data 

aplikací\Microsoft\Outlook\ 

Windows 7: 

C:\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\ 

Při nestandardním umístění můžete cestu k souborům najít pomoci pomocí systémové 

proměnné %appdata%. Například při jiném rozdělení disku nebo pokud se název 

uživatele neshoduje s názvem uživatelského profilu. Pokud máte PC v doméně, může 

mít adresář s uživatelkým profilem formát jméno.doména místo pouhého jména. 

Cesta  %appdata%\Microsoft\Outlook\ je někdy jistější. 

Místo uložení datových souborů můžete najít také přímo v Outlooku. Zvolte menu 

Soubor/Správa datových souborů. V horní části dialogu klikněte na tlačítko Otevřít 
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složku a v okně průzkumníka uvidíte datové soubory. Pokud máte datových souborů 

více, můžete mít každý v jiném umístění. 

Poznačte si názvy a cesty datových souborů. V novém PC si vytvořte nebo naimportujte 

nové emailové účty a zálohované datové soubory (PST soubory) zkopírujte do 

odpovídajícího adresáře při vypnutém Outlooku. Po spuštění je Outlook začne používat. 

Pokud Outlook nenajde požadovaný soubor na svém místě, zobrazí se dialog pro výběr 

souboru. Nasměrujte jej na správný datový soubor. Jestliže používáte Exchange server 

nebo IMAP složky, je lepší si nechat veškerou poštu znovu stáhnout ze serveru. PST 

soubory můžete také importovat pomocí průvodce. K tomu se ještě vrátím. 

EMAILOVÉ ÚČTY 

Pokud jste dialog s datovými soubory ještě nezavřeli, klikněte na záložku Email. Zobrazí 

se seznam účtů. Bohužel nejdou exportovat jinak, než přes editor registru. Spusťte 

z příkazové řádky editor registru příkazem regedit. V editoru najděte tuto cestu: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows 

Messaging Subsystem\Profiles\Outlook 

Nad textem Outlook klikněte pravým tlačítkem a z menu zvolte položku Exportovat.  
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Otevře se dialog pro uložení souboru. Soubor se zálohou registru nějak pojmenujte a 

uložte na disk pro budoucí potřebu. Je dobré vědět, že zmíněná větev registru obsahuje 

i filtrovací pravidla. Co však v žádném případě neobsahuje, jsou hesla k účtům. Proto si 

před reinstalací Outlooku vždycky ověřte, že hesla znáte nebo je máte někde uložena. 

Do nového PC data z registru vložíte dvojím kliknutím na zálohu registru. Mějte však na 

paměti, že tento způsob funguje jen tehdy, pokud se nezmění název uživatele, název 

počítače a cesty, kam se ukládají soubory. A ještě jedna poznámka - pod klíčem Profiles 

nemusíte najít klíč Outlook, ale jiný název nebo více názvů. Každý klíč odpovídá 

jednomu profilu. Osobně doporučuju se exportem účtů nezabývat a vytvořit je raději 

ručně. 

AUTOMATICKÉ DOPLŇOVÁNÍ EMAILOVÝCH ADRES 

Pokud v Outlooku začnete psát adresu například do pole Komu, začnou se vám nabízet 

adresy, které jste už někdy použili. Je to funkce, která ušetří spoustu času. V seznamu 

nabídnutých adres se můžete pohybovat šipkami a zbytečnou adresu vymažete 
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klávesou Delete. Seznam se ukládá do souborů s příponou nk2. Soubory .nk2 si odložte 

k přenesení na nový počítač. 

 

Windows XP: 

C:\Documents and Settings\%username%\Data aplikací\Microsoft\Outlook 

Windows 7: 

C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook 

UPRAVENÉ PANELY NÁSTROJŮ 

Udělali jsme hodně změn v panelech nástrojů. Tyto data jsou v souboru outcmd.dat. 

Pokud jste měli nainstalovány nějaké doplňky Outlooku, které na novém PC nebudete 

mít, může se stát, že Outlook nepůjde spustit, nebo se budou objevovat chybové 

hlášky. Pak tento soubor vymažte. Vytvoří se nový, ale panely si budete muset vytvořit 

znovu. 

Windows XP: 

C:\Documents and Settings\%username%\Data aplikací\Microsoft\Outlook 

Windows 7: 

C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook 

MAKRA A VISUAL BASIC SKRIPTY 

Makra, která jsme vytvořili, jsou uloženy v souboru vbaproject.otm. Po přenesení 

konfigurace na nový PC budeme muset znovu makra digitálně podepsat podle sedmého 

dílu seriálu. Tento soubor doporučuju zálohovat i průběžně, pokud vlastní makra nějak 

upravujete. 

Windows XP: 

C:\Documents and Settings\%username%\Data aplikací\Microsoft\Outlook 

Windows 7: 

C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook 

http://www.mitvsehotovo.cz/obsah/gtd-v-outlooku-jednoduse-prakticky-%E2%80%93-dil-vii
http://www.mitvsehotovo.cz/obsah/gtd-v-outlooku-jednoduse-prakticky-%E2%80%93-dil-vii
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PODPISY A ŠABLONY 

Co se myslí podpisem v Outlooku? Je to text, který si můžete vložit automaticky nebo 

ručně pod každý email. K dialogu, kde se nastavují se dostanete pomocí menu Nástroje 

/ Možnosti a na kartě Formát pošty najdete tlačítko Podpisy. 

 

Kliknutím na tlačítko Podpisy se dostanete k nastavení a editoru. Pokud před klikem na 

tlačítko Podpisy přidržíte klávesu CTRL, otevře se adresář, ve kterém jsou podpisy 

uloženy. Obsah adresáře si také odložte k přesunutí na jiný PC. Pak je pouze zkopírujete 

do stejného adresáře. Pokud používáte šablony a předlohy pro zprávy, zálohujte si také 

obsah adresáře Šablony (případně Stationery). 

 C:\Documents and Settings\%username%\Data aplikací\Microsoft\Šablony 

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ POŠTY 

Pravidla pro zpracování pošty si můžete exportovat a na novém PC naimportovat 

pomocí dialogu Nástroje / Pravidla a oznámení / Možnosti. Pokud používáte Exchange 

server, pravidla se přenesou při synchronizaci složek. 
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POHLEDY, FILTRY, KATEGORIE A UŽIVATELSKY DEFINOVANÁ POLE 

Pohledy (Views), filtry, kategorie a uživatelsky definovaná pole (jako například pole 

Stáří nebo Další akce) jsou naštěstí součástí datových souborů (*.pst) nebo dat na 

serveru Exchange, takže se přesunou spolu se zprávami, kontakty a úkoly. Není nutno 

jim věnovat zvláštní pozornost. 

JAK NA OBNOVU? 

Po instalaci Outlooku 2007 nejdříve ručně vytvořte účty. Pokud používáte účet serveru 

Exchange nebo IMAP účet, zprávy se automaticky načtou ze serveru. Pokud používáte 

osobní složky (PST soubory), naimportujte jejich obsah pomocí průvodce z nabídky 

Soubor / Import a Export…. Vyberte Import z jiného programu nebo souboru a 

klikněte na Další. 
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Vyberte Soubor osobních složek (PST). 

 

A vyberte soubor z místa, kam jste si zálohovali nebo odložili původní PST soubory. 

Klikněte na Další. 
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Na poslední obrazovce vyberte cílové úložiště a zvolte, zda importovat všechny 

podsložky. Vyberte také cílové úložiště (úložiště poštovního účtu), kam se má záloha 

obnovit. Klikněte na tlačítko dokončit. 
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V dalším kroku naimportujte pravidla pro zprávy pomocí volby Nástroje / Pravidla a 

oznámení / Možnosti... , Importovat pravidla. Pravidla ručně zkontrolujte, protože se 

může stát, že některá složka není na svém místě a pravidlo tedy nebude fungovat. 

Nyní obnovte při vypnutém Outlooku soubory s konfigurací ze složek 

Windows XP 

C:\Documents and Settings\%username%\Data aplikací\Microsoft\Outlook 

Windows 7: 

C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook 

do odpovídajících složek na novém PC. Pak si ještě obnovte podpisy zkopírováním do 

příslušných složek a po spuštění Outlooku už budete moci plnohodnotně pracovat. 

Některé změny se mi za žádnou cenu nepovedlo do nového PC přenést. Všechny jsou 

však popsány v dokumentu výše: 

 Zmizí zástupce pro složku „Seznam úkolů“. Je nutno ho vytvořit ručně. 

 Nepřenese se nastavení navigačního podokna. Pořadí aplikací si musíte změnit.  

 Musíte si nastavit, který panel se zobrazí po spuštění Outlooku, například Zástupci. 

 Nepřenese se rozložení obrazovky, zobrazení náhledů a některých panelů. 

 Nepřenese se konfigurace panelu pro psaní nové zprávy. 

 Znovu si vytvořte digitální podpis pro makra. 

 Nepřenese se nastavení intervalů pro odesílání a příjem pošty (Nástroje / Možnosti / karta 
Nastavení pošty / tlačítko Odeslat a přijmout. Konfigurace je uložena v souboru *.srs, ale 
pouhé zkopírování nepomůže. 

EXISTUJÍ ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY PŘENOSU KONFIGURACE? 

Hledal jsem alternativní řešení, které by přeneslo celou konfiguraci Outlooku, ale 

nenašel jsem nic vhodného. Existují různé programy třetích stran, nicméně přenos 

selhává na české verzi Office 2007 nebo přenesení není kompletní. User State Migration 

Tool 3.0 od Microsoftu také nepřenese kompletní konfiguraci. [5] 

ZÁLOHUJTE, ZÁLOHUJTE, ZÁLOHUJTE! 

Kromě konfigurace Outlooku doporučuji zálohovat především vaše osobní složky nebo 

složky archivu a zálohy vypalovat na DVD nebo ukládat na bezpečné místo. K tomu 

dobře poslouží doplněk od Microsoftu Zálohování osobních složek [6]. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc722032%28WS.10%29.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc722032%28WS.10%29.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=cs&FamilyID=8b081f3a-b7d0-4b16-b8af-5a6322f4fd01
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VAROVÁNÍ : Při nesprávných úpravách registru, změnách souborového systému, 

konfigurace operačního systému nebo jiným nesprávným zásahům může dojít k 

vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního 

systému. Společnost Microsoft (ani autor článku ;-) nezaručuje, že tyto problémy 

bude možné vyřešit. Úpravy registru, souborového systému a konfigurace PC 

provádíte na vlastní nebezpečí. 
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