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PDF 
 Adobe Portable Document Format, od r. 1990 
 Tento formát se hojně využívá při distribuci dokumentů v 

elektronické formě a v menší míře také při přípravě dokumentů pro 
tisk v DTP studiích. 
 

Výhody formátu PDF  
 Hardwarová nezávislost. Soubory ve formátu PDF mohou být správně 

zobrazeny bez ohledu na platformu, která je k tomu použita.  
 Rozšířenost, důvěryhodnost, vizuální integrita; bezpečný, 

prohledatelný, přístupný 
 

 Malá velikost souborů (při nastavení nízkého rozlišení)  
 Vysoká kvalita tisku (při nastavení vysokého rozlišení)  
 Nástroj určený pro pouhé čtení PDF dokumentů, Adobe® Acrobat® 

Reader™, je k dispozici volně ke stažení. Tento produkt je freeware a 
za jeho používání se nic neplatí.  

http://www.amsoft.cz/produkty/adobe/acrobat/readstep.html
http://www.amsoft.cz/produkty/adobe/acrobat/readstep.html


Aplikace pro tvorbu a práci s PDF – 
předchozí verze (do verze 9) 
 Acrobat Elements 
 Acrobat Standard  
 Acrobat Professional (licence pro IBA) 
 Acrobat 3D 
 Acrobat Connect  
 Acrobat Connect Professional  

 
 Nároky na hardware: dle velikosti a struktury PDF 

dokumentů 
 Licenční a multilicenční programy: EDU licence, 

concurrent licence  
 
 

http://www.adobe.com/products/acrobatpro/acrobatel.html
http://www.adobe.com/products/acrobatpro/acrobatstd.html
http://www.adobe.com/products/acrobatpro/
http://www.adobe.com/products/acrobat3d/
http://www.adobe.com/products/acrobatconnect
http://www.adobe.com/products/acrobatconnectpro


Aplikace pro tvorbu a práci s PDF – 
verze X 
 Acrobat X Suite (kombinuje aplikace Acrobat X Pro a Adobe 

Photoshop® CS5 s multimediálními aplikacemi) 

 Acrobat X Pro 
 Acrobat X Standard 
 Adobe Reader® X 
 Nároky na hardware verze X Pro:  
 Windows 

 1.3GHz or faster processor 
 Microsoft® Windows® XP Home, Professional, or Tablet PC Edition with Service Pack 3 (32 bit and 64 bit); Windows 

Server® 2003 (32 bit and 64 bit; Service Pack 2 required for 64 bit); Windows Server 2008 or 2008 R2 (32 bit and 64 bit); 
Windows Vista® Home Basic or Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with Service Pack 2 (32 bit and 64 bit); Windows 
7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate, or Enterprise (32 bit and 64 bit) 

 512MB of RAM (1GB recommended) 
 1.9GB of available hard-disk space 
 1024x576 display 
 DVD-ROM drive 
 Internet Explorer 7 or 8; Firefox 3.5 or 3.6 
 Video hardware acceleration (optional) 

 
 

http://www.adobe.com/products/acrobatsuite.html
http://www.adobe.com/products/acrobatpro.html
http://www.adobe.com/products/acrobatstandard.html
http://www.adobe.com/products/reader.html


Reader vs. placené verze 
Důležité je pamatovat na to že 
free verze (Reader) prakticky umí 
jen: 
 Zobrazování, prohledávání a 

tisk PDF 
 Komentáře: přidávání, třídění 
 Revize 

 

... atd. celkový soupis v příloze  



Acrobat X - novinky 

 



Co se nám nainstaluje s verzí Pro 
 Acrobat X Pro .exe 
 Distilller 

 
 PDF tiskárna 
 PDFMaker – makro pro Office 

a další aplikace 
 Acrobat Elements 
 Designer - formuláře 



PDFMaker: makro/doplněk pro MS Office 

 využívá aplikaci zvanou 
Distiller (součást instalace 
Acrobatu Standard a výše) 

 Tisk (CTRL+P) do PDF: přímé 
využití Distilleru (vlastní 
nastavení dokumentu, 
problémy s okraji apod.) 

 vs. optimální volba: použití 
makra „PDFMaker“  

             
        zapnutí panelu s ikonkami v MS Office 2003 

 



PDFMaker jako Doplněk v MS 
Office 2007 a 2010 
Po reinstalaci MS Office 
je někdy potřeba tento 
doplněk: 
 Aktivovat 
 Pokud je aktivní 

ale jeho funkce 
jsou stále 
nepřítomné,  
nutno reinstalovat 
Acrobat! 



Nastavení PDFMakeru v Office 2003 
 volba Změnit nastavení 

převodu 
 nastavení si PDF Maker 

uchovává pro každou aplikaci 
MS Office 

 využijete: „Nejmenší velikost souboru“ 
 několik specifických nastavení 

pro Word, Excel, Powerpoint,… 



Nastavení v MS Office 2010 

 



Zabezpečení PDF 
 128bitové šifrování  

RC-4 (od verze Acrobat 5 
šifra AES (od verze 7) 

 Nejčastější nastavení: 
 Omezit úpravy a tisk 

dokumentu (přidáním 
hesla); sdílené heslo v 
rámci pracoviště 

 



Vazební prvky z MS Wordu do PDF 

 Lze převést: 
 Komentáře na Poznámky v PDF 
 Poznámky na Vazby 
 Nadpisy, Styly, Záložky na Záložky PDF 

 Ukázka převodu Odkazu, Obsahu 
 zásadní je dobře strukturovaný wordovský dokument  
 hierarchické používání stylů 
 korektní pole typu např. TOC (Table of Contents, Obsah) 
 odkazy (interní: v rámci dokumentu, externí: URL nebo email) – CTRL+K 
 poznámky 



Problémy s převodem do PDF 
x průhlednosti 
x vlasové čáry 
x vložené objekty a propojení 
x velké objekty 
x speciální efekty 
 
Postup v případě výskytu nesprávně převedených objektů 
ANEBO zhroucení Distilleru: 
 vypnout v Nastavení PDF Makeru převod poznámek, záložek, tagování 

(„Povolit usnadnění přístupu..“),.. 
 zobrazit průběh exportu a identifikace problematické stránky 
 převod po částech (rozdělení Wordu do více částí,…) 
 čistý zdroj: žádné průhlednosti a speciální objekty (při vkládání vždy 

zvolit v menu Úpravy > Vložit jinak… a vybrat obrázek určitého typu. 
Výchozí volbou je naopak vložit jako Objekt .. (např. Objekt Statistica, 
Canoco..)  
 

 V POSLEDNÍCH VERZÍCH MS OFFICE I ACROBATU VÝZNAMNÉ 
ZLEPŠENÍ !  Viz. Ukázka převedených efektů (stíny, ...) 
 

! 



Hromadný převod 
 vybereme soubory 
 pravé tl. myši,… 

 
 Kombinují se… 
 průvodce 
 více možností 
 
Nově ve verzi X 
- tvorba „Portfolia“ 
- (nutno přímo z Acrobatu) 



Práce v Acrobatu: Úpravy PDF 

 úvodní obrazovka (průvodci) 
 úprava pracovní plochy: Panely nástrojů 
 konfigurace Acrobatu: Předvolby (CTRL+K) 
 jazyk, vaše iniciály, … 
 výběr externích editačních nástrojů („Retušování“) 

 Vlastnosti dokumentu 
 Poznámky (povolení přidávání poznámek v 

bezplatném Acrobat Readeru !!! od verze 7.0) 
 



Optimalizace PDF 
 na přenositelnost 
 na čtení z webu 
 na velikost 

 
 Co „nafukuje“ dokument? 
 obrázky > snížit rozlišení 
 max. na 72 DPI (rozlišení 

obrazovky) 
 negativní jev vyšší JPEG 

komprese (== „nižší kvalita 
komprese“): výskyt tzv. 
artefaktů 



Optimalizace v Acrobatu X 
 Pomocí dialogu Uložit jako... 



Vytvoření akce: (hromadné) zabezpečení dokumentů 

Nástroje > Průvodce akcí > Vytvořit novou akci 
> Začít od:  Složka v mém počítači 



Vytvoření akce: (hromadné) zabezpečení dokumentů 

Kroky > Ochrana > Zašifrovat 



Vytvoření akce: (hromadné) zabezpečení dokumentů 

Volby > Metoda zabezpečení: heslem > Změnit 
nastavení 

Nakonec: 
OK > Vybrat 
způsob uložení 
> Pojmenovat 
akci > Uložit 
akci 



Spuštění vlastní akce 

Průvodce akcí > vybrat svoji nadefinovanou 
akci a proklikat se průvodcem. 



Vyzkoušejte si... 

 http://www.iba.muni.cz/ukazky.zip 
 Stáhnout a rozbalit 
 Hromadně převést do PDF 
 Velké soubory optimalizovat (pro e-mail) 
 Zabezpečit 

http://www.iba.muni.cz/ukazky.zip


Další témata 
 Přidání zápatí a záhlaví, vazby, interaktivita 
 Vytváření PDF převodem z webu 
 Export z PDF do Wordu, export obrázků, 

tiskové (produkční) formáty 
 Oříznutí aj. úpravy 
 Tvorba Portfolia (aneb reprezentativní balíček 

dokumentů) případová studie 
 Tvorba a distribuce formulářů 
 Využívání specifik Distilleru 

 
 



Poděkování 

 

Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
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