Tipy pro práci s PDF
Tlačítka a klávesové zkratky pro Adobe Acrobat Reader DC
Zobrazení/skrytí nabídek, nástrojů, záložek (nebo miniatur stránek)
klávesa F9

zobrazí/skryje pruh nabídek

klávesa F8

zobrazí/skryje pruh nástrojů, Alt+F8 obnoví pruh s nástroji

klávesa F4

zobrazí/skryje záložky nebo jiný naposledy použitý navigační panel
(první stisknutí obvykle zobrazí miniatury stránek)

Hledání slov a slovních spojení
Ctrl+F

zobrazí okno pro hledání s tlačítky Další a Předcházející
(hledání lze ovlivnit pomocí voleb v rozbalovací nabídce)

Shift+Ctrl+F

rozšířené hledání nabízí více voleb, kde hledat; vyhledané texty vyznačí
a navíc je ukáže s kontextem v samostatném okně, okna lze uspořádat

Změna zobrazení PDF souboru (volba měřítka, zalamování textu)
Funkčnost programu Adobe Acrobat Reader DC závisí na režimu, který se dá volit z místní nabídky
(nástroj pro výběr , nástroj ručička
, rámeček zvětšení
) a je indikován změnou kurzoru.

—

—

přizpůsobit na 1 stránku (nemá klávesovou zkratku)

Ctrl+0 (é)

zvětšit na úroveň stránky

Ctrl+1 (+)

skutečná velikost (100 %)

Ctrl+2 (ě)

podle šířky

Ctrl+3 (š)

podle obsahu (nezobrazuje prázdné okraje po stranách)

Ctrl+L

zapne/vypne REŽIM NA CELOU OBRAZOVKU
(a zároveň se zapne nástroj ručička)

ZOBRAZENÍ DVOU STRÁNEK tlačítkem
v režimu na celou obrazovku vyžaduje toto nastavení:
Úpravy > Předvolby… > Na celou obrazovku >
Vyplnit obrazovku jednotlivými stránkami (NE)

—

Ctrl+% (=)

zvětšuje zobrazení

Ctrl+! (§)

zmenšuje zobrazení

Ctrl+4 (č)

zapne/vypne přeformátování tagovaného dokumentu

ZALOMENÍ TEXTU DO OKNA lze provést jedině výše uvedenou klávesovou zkratkou Ctrl+4 (č).
Po dalším stisknutí se dokument zobrazí opět v původním tvaru bez přeformátování.

Klávesy pro procházení po obrazovkách nebo po stránkách
PROCHÁZET PO OBRAZOVKÁCH lze klávesami PgDn a PgUp nebo Enter a Shift+Enter nebo také
mezerník a Shift+mezerník.
PROCHÁZET PO STRÁNKÁCH je možné při stisknutí klávesy Ctrl pomocí PgDn a PgUp a též všemi
šipkami. V režimu „ručička“ stejně fungují i samotné šipky vlevo a vpravo (a to i bez stisknutí Ctrl).
Za všech okolností je možno k procházení po stránkách používat tlačítka
.

Funkce kolečka na myši
TOČENÍ KOLEČKEM NA MYŠI v závislosti na právě nastaveném měřítku zobrazení umožňuje:
– procházet po celých stránkách, nebo
– když je vidět pouze část stránky, tak rolovat po jednotlivých řádcích.
Točení kolečkem při stisknuté klávese Shift způsobuje posouvání do stran (je-li to možné).
Točení kolečkem při stisknuté klávese Ctrl plynule ZVĚTŠUJE nebo ZMENŠUJE ZOBRAZENÍ.
STISKNUTÍ KOLEČKA NA MYŠI zapne automatické rolování, jeho rychlost lze plynule měnit posouváním myši ve svislém směru.
POKLEPÁNÍ NA KOLEČKO MYŠI kdekoliv v dokumentu, a to nezávisle na právě nastaveném měřítku
zobrazení, u pravého horního rohu prohlížeče zobrazí malé okno s náhledem stránky, které zůstane trvale zobrazeno.
Pokud není zobrazena celá stránka, tak je bílým výřezem v šedém podbarvení vyznačena
právě zobrazená část stránky a tímto výřezem lze v okně náhledu pohybovat i pomocí myši.
ZOBRAZOVÁNÍ MINIATUR STRÁNEK vpravo uprostřed okna před svislým posuvníkem je dočasné –
jen při tažení posuvníku myší a jen v případě, že bylo dříve nastaveno přizpůsobit na 1 stránku.

Záložky – strukturovaný obsah PDF
Záložky jsou odkazy s reprezentativním textem, které slouží k otevření stránek v PDF souborech.
U některých dokumentů se mohou hned automaticky zobrazit, nebo si je lze zobrazit po volbě
Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Záložky nebo klepnutím na tlačítko .
Jednotlivé záložky si lze podle potřeby rozbalovat a sbalovat a pouhým klepnutím myší se lze velmi rychle dostat na příslušnou část dokumentu.
Tlačítko nad záložkami
slouží k nastavování záložek. Dlouhé záložky se mohou zalamovat,
také si lze změnit velikost písma a provést celkové sbalení nebo rozbalení všech záložek.
Méně známou vlastností prohlížeče PDF je, že pomocí tlačítka
lze k aktuálně zobrazené části
dokumentu hned najít a vyznačit odpovídající záložku, a tak zjistit, v jaké kapitole či podkapitole se
aktuálně zobrazená stránka nachází.
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