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MS Visio - Krok za krokem 

2 dny 

ORIENTAČNÍ OSNOVA 

Téma Obsah prvního dne 

  

Obrazce mimo Visio 

Výhody a nevýhody obrazců v aplikacích MS Word, Excel, PowerPoint 

SmartArt 

Pseudoschémata 

Založení výkresu 
Využití šablon návrhů 

Rozměry strany, velikost plátna 

Pohyb v prostředí 

Práce s obrazci 

Použití uchopovacích bodů  

Výběr obrazců  

Práce se skupinou  

Otáčení a překlápění  

Duplikování obrazců  

Vyhledávání obrazců v knihovnách 

Formátování čar, výplně a stínů 

Uživatelem 
definované vlastnosti 

Standardní vlastnosti obrazců 

Vlastnosti definované uživatelem 

Uložení standardu 

Práce se spojnicemi a 
textem 

 

Vytváření a úpravy spojnic  

Křížení spojnic  

Práce s automatickými spojnicemi  

Vkládání textu do výkresů a obrazců  

Upravování textu  

Formátování textu 

Knihovna obrazců 
Shrnutí práce s knihovnami 

Vytvoření vlastní knihovny 

Styly a předlohy 

Používání stylů  

Vytváření a úpravy stylů  

Kopírování stylů mezi výkresy  

Vytváření nových předloh dokumentů 

Vytváření a ukládání 
výkresů 

Zobrazování a skrývání panelů nástrojů a oken  

Práce se stránkami  

Tvorba vícestránkových výkresů  

Použití stránek pozadí 

 
  



 

© Datron, a. s.  
Odborný rozsah i metodické provedení je chráněno autorskými právy.  
Veškerá reprodukce v částečné i úplné formě je bez autorského souhlasu protizákonná.  

 

Téma Obsah druhého dne 

  

Opakování prvního 
dne 

Tvorba konkrétního schématu podle zadání 

Důraz na založení správného rámce 

Důraz na flexibilitu schématu 

Členění obrazců do 
vrstev 

Použití vrstev  

Vytvoření, odstranění a přejmenování vrstev  

Přiřazení obrazců do vrstev  

Použití vrstvy  

Nastavení stylu a hloubky  

Nastavení mezer mezi obrazci 

Další úpravy obrazců 

Vytváření obrazů skládáním jednotlivých částí  

Úpravy obrazců  

Přichytávání obrazců  

Vytváření vodítek a vodících bodů  

Přesné nastavení velikosti a umístění obrazců  

Odečítání rozměrů a nastavení měřítka 

Práce s poli v prvcích schémat 

Propojení dat Visio do 
ostatních MS Office 

Vkládání obrazců a výkresu  

Propojování objektů  

Export  

Odesílání pomocí elektronické pošty 

Export kresby do databáze 

Kresba propojená s databází 

Vytvoření kresby z txt souboru 

Opakování 
Tvorba konkrétního schématu 

Tvorba konkrétního hierarchického uspořádání 

 


