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1 Využití doplňku 
Aplikace GTD Add-In for Outlook je doplňkem, který rozšiřuje původní funkčnost MS 

Outlook 2007. Rozšiřuje možnosti kategorizace záležitostí, nově nabízí možnost vytvářet 

projekty a v jejich rámci pak udržovat vzájemné vztahy mezi záležitostmi, nabízí rovněž 

možnost ukládat informace, které nejsou pro naši práci aktuálně důležité, ale podvědomě 

tušíme, že informace v nich obsažené jednou určitě využijeme 

 

2 Systémové požadavky 
Aplikace GTD Add-In for Outlook vyžaduje pro svůj chod standardní prostředí 

doporučované také pro chod aplikace MS Office 2007. Doplněk vyžaduje pro svou činnost 

instalaci min. aplikace MS Outlook 2007. 

 

Obecný souhrn požadavků na hardware: 

- min. procesor o frekvenci 500 MHz nebo rychlejší1 

- RAM 256MB a více 

- monitor s min. rozlišením 800x600, doporučeno vyšší 

- připojení k internetu 

 

Obecný souhrn požadavků na software: 

- Operační systém Windows XP s SP2 nebo novější (Windows Vista, Windows 7) 

- Windows Installer 3.1 

- .NET Framework 3.5 s SP1 

- Microsoft Office 2007 Primary Interop Assemblies 

- Visual Studio Tools for the Office systém 3.0 Runtime Service Pack 1 

                                                      
1 Pro aplikaci MS Outlook 2007 s doplňkem Bussiness Contact Manager je doporučována 

sestava s min. 1GHz procesorem a 512MB RAM 



 4 

3 Instalace 
Samotnou instalaci spustíme souborem „setup.exe“ nebo pomocí souboru 

„GDTAddInForOutlookSetup.msi“. Objeví se následující uvítací obrazovka instalačního 

programu: 

 

Obrázek 1: Instalace - uvítací obrazovka 

Zvolíme pokračovat kliknutím na tlačítko „Next“. 

 

 

Obrázek 2: Instalace - upřesnění instalace 
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Zvolíme cílový adresář, kde se nainstaluje doplněk a související soubory. Zvolíme typ 

instalace – pro aktuálně přihlášeného uživatele nebo pro všechny uživatele. Ponechte 

doporučené nastavení pro aktuálně přihlášeného uživatele (tj. „Just me“) a pokračujte kliknutím 

na tlačítko „Next“. 

 

Obrázek 3: Instalace - potvrzení zadaných dat 

Potvrdíme zadané údaje tlačítkem „Next“ a instalační program začne provádět samotnou 

instalaci doplňku. 

 

 

Obrázek 4: Instalace - vlastní instalační  proces 

Počkáme na dokončení instalačního procesu. 
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Obrázek 5: Instalace - instalace dokončena 

Instalační proces byl dokončen úspěšně. Okno instalátoru můžeme zavřít kliknutím na tlačítko 

„Close“. 

Po nainstalování doplňku spustíme aplikaci MS Outlook 2007. Pokud je doplněk 

instalován na daném počítači poprvé, aplikace MS Outlook rozpozná, že nový doplněk chce 

využívat její funkce a požaduje jej nainstalovat. 

Na dotaz, zdali instalovaný doplněk je důvěryhodný a zdali má být povolena jeho 

instalace do MS Outlook, odpovězte kladně. Doplněk se tímto integruje do prostředí MS 

Outlook a je možno jej okamžitě využívat. 

Po inicializaci doplněk GTD oznámí chybějící pracovní databází a nabídne její 

automatické vytvoření: 

 

Obrázek 6: Instalace pracovní databáze - upozornění 

 

Obrázek 7: Instalace pracovní databáze - databáze vytvořena 



 7 

4 Práce s doplňkem 
Po instalaci doplňku a prvním spuštění aplikace, je doplněk připraven k používání. 

Úvodní obrazovka MS Outlook pak bude vypadat podobně.  

 

Obrázek 8: Náhled na aplikaci MS Outlook s instalovaným doplňkem GTD 

 

V hlavním menu přibyla položka GTD, která obsahuje příkazy pro zobrazení- skrytí 

přehledového panelu GTD a pro otevření okna s nastavením pro doplněk GTD. 

Horní část aplikace MS Outlook je pak standardně vyplněna přehledovým panelem 

GTD. Ten obsahuje ve své levé horní části lištu s nabídkami rolí a přehledů, po své pravé straně 

pak tlačítka pro správu rolí, kategorií, projektů a archívů. 

Jeho další použití bude zmíněno dál 
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5 Role, Kategorie, Projekt a Archív 

 

5.1 Role 

Role pomáhá rozdělit projekty a kategorie do celků, vůči nimž uživatel vystupuje 

v z hlediska nějakého druhu práce, povinností nebo vztahů. 

Jako role může být uveden příklad Manžel, Rodič, Student, Zaměstnanec apod. 

Uživatel vždy ví, v jaké roli aktuálně k systému přistupuje (v rámci práce jako 

zaměstnanec, doma, na dovolené, nebo v rámci přestávky v práci pak může „přepnout“ do role 

rodič/ manžel) a proto vždy volbou této konkrétní role, získává pouze ty informace, které 

aktuálně potřebuje k výkonu dané role. 

 

5.2 Kategorie 

Kategorie pomáhá shromažďovat položky do celků v rámci určení místa, nálady, plánu. 

Řazením do kategorií dokážeme filtrovat položky, které aktuálně nemůžeme provádět. GTD 

kategorie a sub-kategorie nám pak pomáhají ještě zefektivnit tento způsob hierarchickým 

řazením. Např. pokud uživatel vystupuje aktuálně v rámci role „Student“ a je ve škole, pak se 

podívá na kategorii „Ve škole“, zde může dostat přehled záležitostí, které je potřeba ve škole 

vykonat, nebo můžou být záležitosti k vykonání ještě tříděny dále dle konkrétního místa „Ve 

škole/ Na počítači“, „Ve škole/ Administrativa“ apod. 

 

5.3 Projekty 

Projekty pomáhají sjednocovat a uspořádávat v hierarchické struktuře záležitostí, které 

nějakým způsobem souvisejí nebo se musejí vykonat k uskutečnění daného projektu. V rámci 

jednoho projektu, pak můžeme mít několik dalších sub-projektů, které více upřesňují jednotlivé 

dílčí záměry celého projektu. 

 Projekt se sub-projekty může být např. pro roli „Student“ „Bakalářská práce“. Ta muže 

obsahovat sub-projekty jako „Vlastní Bc. práce“, „Příloha – Návod k použití“ a např. „Vývoj 

aplikace“. Tyto tři sub-projekty upřesňují hlavní projekt „Bakalářská práce“. Sub-projekt 
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„Vývoj aplikace“ pak už může obsahovat konkrétní korespondenci k danému problému, vlastní 

dílčí úkol se stanovením data, připomínky v kalendáři na schůzky relevantní s tímto vývojem 

aplikace apod. 

 

5.4 Archív 

Archívy nejsou závislé na rolích a nabízejí tzv. virtuální úložiště (shromažďují a třídí 

relevantní záležitosti) pro dané záležitosti. Slouží k uchovávání a snadnému nalezení informací, 

které jsme si založili s vědomím, že je někdy můžeme potřebovat. 

Archívy lze také řadit do hierarchické struktury a udržovat tímto lepší přehled. 



 10 

6 Role a kategorie 
Pro vytváření a úpravu rolí nebo kategorií klikneme na tlačítko „Administrovat role a 

kategorie“ v liště přehledového panelu GTD. Zobrazí se následující dialog: 

 

Obrázek 9: Správa rolí a kategorií 

 

Horní část dialogu obsahuje tlačítka pro změnu rolí (přidání, úpravu a vymazání) a 

tlačítka pro úpravu kategorií. 

 

6.1 Nová role 

Novou roli přidáme kliknutím na tlačítko „Přidat roli“, zobrazí se následující dialog a 

po jeho vyplnění a potvrzení se daná role objeví v přehledu rolí a kategorií. 
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Obrázek 10: Přidání role 

 

Pro úspěšné vytvoření role je zapotřebí vyplnit název role, který nesmí být shodný s již 

existujícím názvem jiné role. 

Role jsou v přehledu vždy hlavními „kořenovými“ položkami stromu a na ně pak navazují 

příslušné kategorie. 

 

6.2 Úprava role 

Stávající roli lze upravit jejím vybráním a kliknutím na tlačítko „Upravit roli“. Dialog je 

podobný jako v případě zakládání role nové. Provedeme příslušné úpravy a potvrzením na 

tlačítko „OK“ se provedené změny projeví v seznamu rolí a kategorií. 

 

Obrázek 11: Editace role 

 

6.3 Odstranění role 

Obdobným způsobem lze roli ze seznamu i odstranit. A to jejím vybráním a kliknutím 

na tlačítko „Odebrat roli“. Zobrazí se dotaz k potvrzení žádané operace a pokud stvrdíme 

rozhodnutí roli smazat, pokusí se doplněk tuto roli odstranit. Aby tato operace proběhla 
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úspěšně, nesmí být k dané roli přiřazená žádná kategorie a ani projekt (viz dále). V opačném 

případě bude uživatel upozorněn, že danou roli nelze vymazat 

 

6.4 Nová kategorie a úprava stávající 

Vytvoření nové kategorie je shodné s vytvářením nové role. Kategorie je závislá na roli 

a může být závislá také na rodičovské kategorii. 

 Výběrem role a kliknutím na tlačítko „Přidat kategorii“ vytvoříme kategorii, která je 

závislá pouze na roli a v zobrazeném seznamu pak bude napojena přímo na vybranou roli. 

Výběrem kategorie a kliknutím na tlačítko „Přidat kategorii“ vytvoříme kategorii, která 

je závislá na roli stejné jako má námi vybraná kategorie, navíc však bude závislá i na námi 

vybrané kategorii. V zobrazeném seznamu se tato nová kategorie objeví jako sub-kategorie pod 

námi vybranou kategorií. 

Úprava kategorií je opět triviální. Provedeme ji výběrem (označením) kategorie, kterou 

chceme upravit a kliknutím na tlačítko upravit kategorii. 

Musíme mít na paměti, že jméno kategorie musí být unikátní v rámci rodiče, tzn., pokud 

je kategorie závislá pouze na roli, pak nově vytvářená (nebo modifikovaná) kategorie nesmí mít 

jméno shodné se jmény všech kategorií, které jsou závislé na roli. Pokud je závislá na jiné 

kategorii, pak nesmí být jméno shodné s žádným jiným jménem kategorie, které má stejnou 

rodičovskou kategorií jako námi tvořená (modifikovaná) kategorie. 

  

6.5 Odstranění kategorie 

Odstranění kategorie probíhá obdobným způsobem jako u rolí. Opět výběrem kategorie 

požadované k odstranění a potvrzení našeho záměru, je daná kategorie odstraněna ze seznamu 

kategorií. 

K odstranění kategorie nedojde v případě, že jsou na ní závislé další kategorie (je 

rodičovskou kategorií) nebo objekty aplikace Outlook (je kontejnerem, který shromažďuje tyto 

objekty v daném kontextu). V obou dvou případech nedojde k odstranění kategorie, na což bude 

uživatel upozorněn. 
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7 Projekty 
Dialog pro správu projektů zobrazíme kliknutím na tlačítko „Administrace rolí a 

projektů“ v liště přehledového panelu GTD. Zobrazí se následující dialog: 

 

Obrázek 12: Správa rolí a projektů 
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7.1 Nový projekt 

Nový projekt založíme obdobným způsobem jako kategorií. Projekty jsou také závislé 

na rolích stejně jako kategorie.  

K vyplnění ale přibylo více údajů. Jméno projektu musí nýt zase unikátní v rámci 

rodiče, jemuž daný projekt náleží. Vyplněním údajů a potvrzením na tlačítko „OK“ se pak nový 

projekt objeví v seznamu projektů. 

 

Obrázek 13: Projekt - vytvoření 

 

7.2 Úprava projektu 

Úprava projektu probíhá vybráním požadovaného projektu a kliknutím na tlačítko 

„Upravit projekt“. Pokud je upravovaný projekt rodičem ostatních projektů, pak lze upravit 

pouze název a popis. Ostatní informace jsou přejímány ze sub-projektů. 

 

Obrázek 14: Projekt - úpravy 
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7.3 Odstranění projektu 

Odstranění projektu probíhá obdobným způsobem jako u kategorií. Opět výběrem 

projektu požadovaného k odstranění a potvrzení našeho záměru, je daný projekt odstraněn ze 

seznamu projektů. 

K odstranění projektu nedojde v případě, že jsou na něm závislé další projekty (je 

rodičovským projektem) nebo objekty aplikace Outlook (je kontejnerem, který shromažďuje 

tyto objekty v daném kontextu). V obou dvou případech nedojde k odstranění projektu, na což 

bude uživatel upozorněn. 
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8 Archívy 
Archívy nejsou závislé na roli a jejich správa je velmi podobná správě kategorií. Není 

tedy důvod se o úpravách v archívu zmiňovat podrobněji. 

Do správy archívu se uživatel dostane kliknutím na tlačítko „Administrace archívu“ 

v liště přehledového panelu GTD. 

 

Obrázek 15: Správa archívů 
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9 Zařazení objektů MS Outlook 
 

Je prováděno pomocí přidané lišty nástrojů. Tato lišta nástrojů je přístupná pouze pro 

tyto objekty aplikace MS Outlook: 

- příchozí email 

- připomínka v kalendáři 

- úkol 

 

 

Obrázek 16: Nástrojová lišta GTD 

 

Uživatel si nejprve vždy musí uvědomit, dle zásad GTD, co s danou záležitostí provést. 

Zahodit (tedy nic), Archivovat (přiřadit do archívu GTD), nebo kategorizovat (zařazení do 

kategorie GTD) a zařadit do projektů. 

Uživatel má možnost buďto záležitost zařadit do archívu nebo do projektů a GTD 

kategorií (kombinace archívu s ostatním zařazením není povolena) 

 

Prvním krokem je výběr role. Vždy jsou nabízeny posledně použité role, posledně 

použitá role je pak první v pořadí. Výběrem role se načte a zpřístupní nabídka kategorií 

projektů, které jsou na dané roli závislé. 

 

Obrázek 17: Zařazení do role 
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Dalším krokem je pak výběr samotné kategorie. Opětovně jsou nabízeny kategorie 

v pořadí, jak byly naposled použité. 

 

Obrázek 18: Zařazení do kategorie 

 

Přichází možnost zařadit danou záležitost do projektu. Opět jsou nabízeny posledně 

použité projekty. 

 

Obrázek 19: Zařazení do projektu 

 

Aktuální zařazení objektu je viditelné ve skupině „Zařazení“ na aktuální liště GTD. 

Křížkem vedle názvu kategorie nebo projektu lze toto zařazení odstranit. 

Kliknutím na tlačítko „Akceptovat zařazení“ se aktuální zařazení dané záležitosti zapíše 

do databáze. 

 

Obrázek 20: Objekt zařazen do kategorie a projektu 
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Pokud chceme informace s dané záležitosti uchovat pro pozdější použití, a nepoužijeme 

zařazení do kategorie nebo projektu, nabízí se využití archívu. Shodně jako v předchozích 

případech jsou zobrazeny posledně použité archívy. 

 

Obrázek 21: Zařazení do archívu 

 

Aktuální zařazení objektu do archívu je viditelné ve skupině „Zařazení“ na aktuální liště 

GTD. Křížkem vedle názvu lze toto zařazení odstranit. 

Kliknutím na tlačítko „Akceptovat zařazení“ se aktuální zařazení dané záležitosti zapíše 

do databáze. 

 

Obrázek 22: Objekt zařazen do archívu 

 

Nabídky menu pro role, kategorie, projekty a archívy nabízejí jako poslední položku 

příkaz „Všechny… „. Jejím použitím se otevře dialogové okno s nabídkou všech požadovaných 

rolí, kategorií, projektů nebo archívu, dle aktuálního výběru. Výběrem ze zobrazeného seznamu 

a potvrzením na tlačítko OK se dané zařazení provede. 

K zařazení nelze z důvodu přehlednosti používat kategorie, projekty nebo archívy, které 

jsou rodičovské pro další sub-kategorie, sub-projekty nebo sub-archivy. 



 20 

10 Přehledy 
Zobrazení vybraného přehledu provedeme výběrem role (u kategorií nemá význam) a 

poté výběrem vlastního přehledu. Obě předešlé volby potvrdíme a získáme požadovaný přehled. 

Přehled projektů ukazuje záležitostí, které s danými projekty souvisí, ukazuje prioritu 

jednotlivých projektů, stav rozpracovanosti, datum pro dokončení a další informace. 

 

Obrázek 23: Přehled projektů 

 

Přehled projektů zobrazuje záležitosti dle jejich zařazení do kategorií 

 

Obrázek 24: Přehled kategorií 
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Přehled archívu zobrazuje záležitosti, dle jejich zařazení do archívu 

 

Obrázek 25: Přehled archívů 

V přehledech se objevují grafické symboly jako prezentace některých hodnot. 

 

10.1 Stavy projektů: 

-  K posouzení – projekt se možná někdy bude realizovat 

-  K vypracování – projekt určen (připraven) k realizaci 

-  Rozpracován – projekt je aktuálně realizován 

-  Delegován – projekt aktuálně čeká na práci (odezvu) někoho jiného 

-  Dokončen – projekt byl realizován, dokončen 

-  Zrušen – projekt nebyl realizován, byl zrušen 

-  

10.2 Priorita projekt ů: 

-  Nízká priorita 

-  Normální priorita 

-  Vysoká priorita 
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11 Zálohování 
V případě, že požadujeme uchovat nebo zálohovat informace o rolích, projektech, 

kategoriích atd. z doplňku GTD, lze takto provést jednoduchou zálohou databázového souboru, 

jehož plná cesta je uvedena v dialogu pro nastavení doplňku GTD (V hlavním menu aplikace 

MS Outlook klikneme na „GTD“ a poté klikneme na položku menu „GTD nastavení“) 

 

Obrázek 26: Nastavení doplňku GTD 

 

12 Odinstalace 
Odinstalace doplňku lze provést obvyklým způsobem přes ovládací panely a nabídku 

„Přidat/ Odebrat programy“ 


