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Úvod 
 
 
Abychom docílili co nejefektivn�jšího p�edání informací mezi p�ednášejícím a poslucha�em je 
pot�eba zapojit u poslucha�� co nejvíce smyslových orgán�. Jestliže tedy náš slovní výklad 
podložíme  vizuálním (obrazovým) sd�lením dosáhneme daleko intenzivn�jšího zapamatování 
prezentovaných informací. Dnešní výzkumy jasn� ukazují, že �lov�k si zapamatuje daleko lépe 
informace v obrazovém tvaru než informace p�edávané ve slovní form�. �lov�k z celkového 
množství zapamatovaných informací p�ijme 38 % v obrazové form� a pouze 10 % ve form� slovní.   

Jak si vlastn� p�edstavujeme prezentaci? Prezentace je nej�ast�ji sada po sob� jdoucích obraz� 
(slid� [slaid�] ), které p�ednášející prezentuje poslucha��m a komentuje je svým slovním výkladem. 
Obrazy prezentace mohou být prezentovány v tišt�né form�, ve form� pr�hledných folii nebo 
v digitální podob�.     

Pro zefektivn�ní prezentace dnes m�žeme využít n�které prezenta�ní p�ístroje jako je zp�tný 
projektor, dataprojektor p�ipojený k po�íta�i nebo monitor po�íta�e.     
 
Zp�tný projektor 
Snad každá škola v �eské  republice je vybavena zp�tným projektorem. Ve školní praxi se proto 
�asto využívá možnosti prezentovat n�které informace práv� pomocí zp�tného projektoru. 
Základem tohoto postupu je sada pr�hledných folii obsahující požadované informace. Tyto folie se 
postupn� promítají na projek�ní plochu. Tento princip, ale vyžaduje vytvo�ení sady statických folii. 
Tyto folie jsou k dispozici jak pro inkoustové tak pro laserové tiskárny, ale jejich cena je pom�rn� 
vysoká (asi 15 až 20,-K� za kus). Obsah umíst�ný na foliích navíc nelze po vytišt�ní již m�nit, což 
je hlavní nevýhoda tohoto zp�sobu prezentace. Obsah tedy nelze p�izp�sobit ani aktualizovat 
novým pot�ebám prezentace a tedy musíme vytvo�it celou folii znovu.    
 
Dataprojektor 
Dnes je využití zp�tného projektoru již považováno za zastaralé a neefektivní. Zp�tný projektor je 
dnes nahrazován dataprojektorem p�ipojeným k po�íta�i. Dataprojektor je optický promítací 
p�ístroj, který po p�ipojení k po�íta�i je schopen promítat obsah pracovní plochy monitoru na 
promítací plátno. Obraz promítaný dataprojektorem je dostate�n� intenzivní i v místnostech se 
slabým zatemn�ním. Projektor je navíc schopen vytvo�it obraz o úhlop�í�ce i n�kolik metr�. 
Prezentace je na po�íta�i vytvo�ena pomocí speciálního prezenta�ního programu nap�. PowerPoint, 
OpenOffice Impress. Tyto programy vytvá�í sled po sob� jdoucích obraz�, které jsou zobrazovány 
p�es dataprojektor. Jednotlivým �ástem prezentace (nadpisy, obrázky, grafy...) lze nastavit r�zné 
anima�ní efekty, p�idat zvuky, p�ehrávat video sekvence atd. Hlavní výhodou tohoto zp�sobu 
prezentace je možnost libovolné úpravy a aktualizace již vytvo�ených prezentací. Výhodou je          
i možnost p�ipojení dataprojektoru k b�žnému videop�ehráva�i a využít dataprojektoru jako 
promítacího kino p�ístroje.  
 
Monitor po�íta�e 
Pro prezentaci lze použít i b�žný monitor po�íta�e. Poslucha� si spustí prezentaci na monitoru 
po�íta�e u kterého pracuje a p�ednášející komentuje zobrazené informace. Pro prezentaci na 
monitoru lze využít i možnosti po�íta�ové sít� pop�ípad� využít speciálních program�, které jsou 
schopny po síti p�enášet obsah monitoru p�ednášejícího na monitory poslucha��. Mezi tyto 
programy pat�í nap�. NetMeeting , MasterEye atd.  
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Tišt�ná prezentace 
Pro prezentaci m�žeme použít i b�žnou tišt�nou formu prezentace. Tedy vytiskneme sled obraz� na 
b�žný papír. Jednotlivé obrazy prezentace pak vytiskneme, namnožíme a rozdáme poslucha��m. 
Poslucha�i pak postupn� prohlíží jednotlivé obrazy prezentace. Velkou nevýhodou je samoz�ejm� 
cena barevného tisku prezentace a samoz�ejm� op�t nemožnost zm�ny již vytišt�né prezentace.                         
 
 
 
 
 
Zásady tvorby prezentace 
 
 
Abychom prezentací dosáhly požadovaný cíl, musíme p�i navrhování  grafického vzhledu 
prezentace dodržet n�kolik základních pravidel. 
 

!!!! Je t�eba volit vzájemn� kontrastní barvy. P�i prezentaci p�es dataprojektor dojde k zesv�tlení 
barev a jemné odstíny by pak na projek�ním plátn� zanikly. 

!!!! Velikost obrázk� by m�la být dostate�n� velká, aby obrázek byl dob�e viditelný. 

!!!! Používáme dostate�n� kontrastní obrázky. 

!!!! Pozadí se snažíme dát co nejtmavší a text naopak co nejsv�tlejší – docílíme lepší �itelnost 
textu. 

!!!! Na stránce by m�lo být mén� textu. Text �adíme spíše heslovité (komentá�e) – nejlépe na 
samostatných �ádcích. Nepoužívejte dlouhé souvislé �lánky jsou p�i projekci špatn� �itelné.  

!!!! Velikost písma volíme dostate�n� velkou, aby byl text co nejlépe �itelný i z v�tší vzdálenosti.  

!!!! V prezentaci dávejte p�ednost p�ed textem obrázk�m, graf�, nákres�m atd. – obrazové 
informace se lépe pamatují!!!     

!!!! Snažíme se udržet jednotný styl jednotlivých slid� – nem�níme pozadí slid�, barvu 
základního textu, rozložení grafických prvk� atd. 

!!!! V p�ípad� prezentace se snažíme držet zásady, že n�kdy mén� znamená více. Ne vše 
umis�ujeme do prezentace. Nezapomínejme, že sou�ástí prezentace je i slovní doprovod 
p�ednášejícího, který dostate�n� doplní prezentaci svým výkladem.   
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Microsoft  PowerPoint (verze XP a 2003) 
 
Mezi standardní prezenta�ní programy pat�í produkt firmy Microsoft PowerPoint. Tento program je 
sou�ástí instalace kancelá�ského balíku Microsoft Office. Program PowerPoint existuje v n�kolika 
verzích. Tyto verze se liší množstvím dostupných funkcí a grafickým vzhledem ovládacích panel�. 
Pro uživatele z toho vyplívá, že jestliže používá jinou verzi pro vytvo�ení prezentace a jinou pro 
spušt�ní prezentace nemusí být n�které akce funk�ní. Základní ovládání programu je, ale u v�tšiny 
verzí  tém�� totožné a nej�ast�ji se liší pouze grafickým vzhledem pracovního prost�edí.  

Tento program umož�uje tvorbu jednotlivých slid�., které na sebe navazují. Jednotlivé slidy mohou 
obsahovat texty, obrázky, grafy a tabulky. U jednotlivých slid�, lze nastavit i hudební doprovod, 
jednotlivým operacím lze p�i�adit libovolné zvuky. Program umož�uje nap�íklad i namluvení 
vlastních komentá�� p�ímo k jednotlivým slid�m pomocí mikrofonu p�ipojeného k  po�íta�i. 
V prezentace lze p�ímo spoušt�t video sekvence, propojovat se na další programy, spoušt�t 
hypertextové odkazy na internetu, zobrazovat externí dokumenty �i tabulky atd. Jednotlivým 
komponent�m lze nastavit celou �adu zajímavých anima�ních efekt� a vytvo�it takto velmi 
zajímavou dynamickou prezentaci. 

Výslednou prezentaci lze spoušt�t jako celek s využitím dataprojektoru �i monitoru po�íta�e. Lze  
využít i možnosti vytisknout jednotlivé slidy na barevné tiskárn�. Zajímavou možností je 
vyexportovat výslednou prezentaci do podoby internetové stránky.  

                                                                                       Hlavní okno programu PowerPoint verze XP 
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Tvorba prezentace 
 
Nyní se postupn� seznámíme s postupem, jak vytvo�it jednoduchou prezentaci. Tvorba prezentace 
je složena z n�kolika základních krok�. 

 

První krok  –  výb�r vhodného pozadí �i šablony 

Druhý krok  –  výb�r rozložení  prvk� na ploše slidu 

T�etí krok  –  vložení jednotlivých objekt� do slidu (texty, obrtázky, grafy...) 

�tvrtý krok  –  nastavení anima�ních efekt� pro jednotlivé objekty slidu 

Pátý krok  –  nastavení �asování spoušt�ní slidu a p�echod� na následující slid 

Šestý krok  –  postupn� opakujeme p�edešlé kroky a vytvo�íme další slid� 

 

 

 

 

 

  

Postup tvorby prezentace se liší podle zvolené verze programu. Od verze XP je grafický 
vzhled a umíst�ní ovládacích panel� odlišné od verzí p�edešlých. Primárn� budeme 
v tomto manuálu �ešit postup ve verzi XP a nejnov�jší verzi 2003, které jsou tém�� 
totožné. Postup pro starší verze 95, 97 a 2000 probereme v samostatné kapitole na 
konci manuálu. Uživatel však nemusí mít obavu, postupy v jednotlivých verzích jsou 
stejné. Pouze se liší v zp�sobu otev�ení a tvaru ovládacích panel�. 

Uživatelé m�žou využívat nejenom komer�ní program od firmy Microsoft PowerPoint, 
ale  i celou �adu freewarový program� od r�zných firem. Práce v t�chto programech je 
tém�� totožná s postupem v programu PowePoint. V�tšina prezenta�ních program� od 
jiných firem navíc podporuje formát prezentací vytvo�ených v PowerPointu. Lze tedy 
snadno p�enášet prezentace mezi jednotlivými programy. Tyto programy lze sehnat na 
celé �ad� internetových serverech �i CD disk� z r�zných po�íta�ových �asopis�. Mezi 
nejznám�jší pat�í nap�. OpenOffice, Software 602.  
Na internetu lze objevit i celou �adu p�ehráva�� prezentací. Tyto programy umož�ují 
pouze p�ehrát vytvo�enou prezentaci. Tedy lze vlastnit nap�. jeden licen�ní program 
PowerPoint, ale pro prezentace na jiných po�íta�ích lze využít pouze freewarový 
p�ehráva�.      
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První krok – Výb�r pozadí 
 
Po spušt�ní programu vybereme z dostupné nabídky vhodné pozadí pro naší prezentaci. Po�et typ� 
pozadí se liší podle verze programu. P�i výb�ru se snažte vybrat takové pozadí, které bude graficky 
vhodné pro obsah naší prezentace. Pozadí vybereme klepnutím na náhled v pravé �ásti pracovní 
plochy.  Po výb�ru pomocí myši se nám zobrazí v hlavní �ásti naše vybrané pozadí.   

 
      

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Klepnutím na náhled vybereme vhodné pozadí prezentace (Office XP a 2003) 
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Druhý krok – Výb�r rozložení objekt� 
 
Do prezentace lze vložit celou �adu objekt�. Mezi základní objekty pat�í text, obrázek, graf a další 
specifické objekty. Uživatel si m�že vybrat možnost prázdného slidu, kde si m�že libovoln� 
rozložit vložené objekty nebo využije p�edefinovaných šablon, kde se objekty vkládají do 
p�edefinovaných ráme�ku.  

                                         

                                        V seznamu vybereme klepnutím myši vhodné schéma odpovídají rozložení  
                                                                                          objekt� na našem slidu (Office XP a 2003) 
      

   
 
 
 

   Schémata rozložení textu v podob� nadpis� a seznam� 
 

 
 
 
 

           Schéma pro prázdný slid a schémata pro vložení 
                                                         libovolného objekt�  
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           Schémata pro vložení nadpisu, seznamu a dalších  
                          objekt� (obrázek, graf, tabulka, schéma)  
 

 
 
 
 

     Schémata pro vložení organiza�ního schématu, grafu, 
                      seznamu a grafu, seznamu a videosekvence  
 
 
 
 

T�etí krok – Vložení objekt�  
 
P�i vkládání objekt� do slidu zaleží jakou formu šablony zvolil uživatel v p�edešlém kroku. 
Uživatel mohl zvolit prázdnou šablonu nebo šablonu s p�eddefinovanými ráme�ky pro vložení 
daného objektu.  
 
 
P�eddefinované rozložení objekt�  
Každý objekt se vkládá do p�edefinovaných ráme�k� pomocí klepnutí myši.  

o Text v podob� nadpisu vložíme dvojklikem do p�edefinovaného ráme�ku s ozna�ením 
„Klepnutím vložte nadpis“. V ráme�ku se objeví kurzor umož�ujíc zadání nadpisu 
z klávesnice. 

o Text v podob� seznamu vkládáme op�t dvojklikem do ráme�ku s ozna�ením „Klepnutím 
vložte text“. Op�t se objeví kurzor pro zápis. Na nový �ádek p�esko�íme pomocí klávesy Enter 
stejn� jako v b�žném textovém editoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Schéma pro vložení nadpisu  
                               a  textového  seznamu 
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o Ráme�ky ur�ené pro specifický objekt (organiza�ní schéma, tabulka, graf, videosekvence, 
obrázek nebo klipart) poznáme podle schématického obrázku. Najetím na obrázek zastupující 
objekt klepneme myší. Program automaticky otev�e pot�ebný dialogový panel, ve kterém 
vybereme požadovaný objekt.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

      Schéma  pro vložení obrázkového klipartu                                   Schéma  pro vložení grafu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                     Schéma  pro vložení tabulky                                    Schéma  pro vložení diagramu  
                                                                                                       nebo organiza�ního schématu 
 
o Ráme�ky ur�ené pro více objekt� zárove� obsahují jednoduché rozhraní ve kterém uživatel 

vybere požadovaný objekt. Klepnutím na schématické ozna�ení objektu se op�t otev�e 
dialogový panel pro výb�r objektu.  

 
 
 
 
 
 
                        
 
 
                        
       

     Schéma pro vložení libovolných objekt�                  Klepnutím na obrázek v nabídce vybereme   
                                                                                                                objekt, který chceme vložit 
 
 

Graf Klipart 

Obrázek Schéma Video 

Tabulka 
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Jestliže uživatel chce zm�nit vložený objekt v ráme�ku musí jej nejd�íve ozna�it klepnutím myši 
(objekt bude mít kolem sebe edita�ní body) a po té smazat pomocí klávesy Delete. Objekt bude 
vymazán a na jeho míst� se objeví op�t ráme�ek pro vložení objektu.   
Editaci vloženého textu provedeme dvojklikem myši na vložený text. V textu se objeví edita�ní 
kurzor. Pak již pracujeme jako v b�žném textovém editoru.  
 
 
 
Prázdné schéma 
Prázdné schéma neobsahuje žádné p�edefinované ráme�ky pro vložení objektu. Objekty musí 

uživatel vložit p�es nabídku Vložit. V této nabídce jsou pod 
jednotlivými položkami umíst�ny dialogové panely ur�ené pro 
výb�r zvoleného objektu. Vložené objekty pak muže uživatel 
libovoln� rozmístit po ploše a libovoln� je upravovat.    
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 

                 Obsah položky Vložit                                                                       Obsah položky Obrázek 
 
Položka Obrázek – V této položce najdeme n�kolik podpoložek, které umož�ují vložit n�které 
grafické objekty. Po výb�ru libovolné podpoložky se objeví specifický dialogový panel umož�ující 
výb�r nebo vytvo�ení vybraného objektu. V položce Obrázek najdeme podpoložku: 

o Klipart – pomocí této položky otev�eme obrázkovou sadu klipart�. Základní sada t�chto 
obrázk� je nainstalována automaticky p�i instalaci kancelá�ského balíku Office. Ve verzi XP 
lze doplnit kliparty dodate�ným nahráním z internetu.     

o Ze souboru – tato položka nám umož�uje vložit libovolný obrázek uložený v po�íta�i.  

o Ze skeneru nebo fotoaparátu – zde m�žeme využít p�ímého získání požadovaného obrázku 
z p�ipojeného scanneru nebo digitálního fotoaparátu.  

o Nové fotoalbum – uživatel m�že pomocí této položky založit sadu obrázk� (fotogalerii), 
z které pak m�že vkládat obrázky do prezentace. Dialogový panel fotoalba obsahuje základní 
nástroje pro úpravu obrázk� – oto�ení, zesv�tlení...   

o Organiza�ní diagram – je nástroj, integrovaný do systému programu PowerPoint. Nástroj 
umož�uje vytvá�et organiza�ní schémata.   

o Automatické tvary – uživatel m�že vložit n�který z automatických tvar�, které obsahuje 
program PowerPoint. Automatické tvary jsou jednoduché grafické prvky jako jsou šipky, 
�áry, hv�zdi�ky atd. 

o WordArt – tento nástroj umož�uje vytvá�ení ozdobných nadpis�. Vložený nadpis se chová 
jako b�žný obrázek, tedy uživatel jej m�že libovoln� upravovat. 
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Položka Diagram – tato nabídka otev�e jednoduchý dialogový panel umož�uje vytvo�ení  
organiza�ních schémat. V dialogovém panelu vybereme tvar 
diagramu, který se automaticky vloží do naší prezentace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Dialogový panel pro tvorbu  
                           diagram� a schémat  
 
Položka Textové pole – tato položka slouží pro vkládání text� do prezentace. Zvolením této 
položky m�že uživatel na ploše slidu vytvo�it ráme�ek s kurzorem pro zápis textu. U vloženého 
textového pole lze libovoln� m�nit polohu a velikost. Vložený text lze editovat stejn� jako 
v b�žném textovém editoru.      
 
Položka Video a zvuk – zajímavou možností p�i tvorb� prezentace je vložení videosekvence          
a zvuk�. Uživatel m�že využít Galerie medií, která je sou�ástí programu a nainstaluje se p�i 
instalaci  programu a obsahuje videosekvence (Video z Galerie médií...). Další možností je využití 
vlastního videa. Vlastní video vložíme pomocí položky Video ze souboru...  
Podobn� jako video lze vložit do prezentace r�zné zvuky. Op�t lze využít Galerie médií, která 
obsahuje zvukové soubory (Zvuk z Galerie médií...) nebo lze p�es nabídku Zvuk ze souboru... , která 
nám vloží do prezentace vlastní zvukové soubory.  
Jestliže chceme využít v prezentaci delší zvukové soubory m�žeme využít možnosti spoušt�t zvuk 
p�ímo z hudebního CD. Pro vložení této možnosti použijeme položku P�ehrát stopu zvukového CD. 
Poslední možností je p�ímo nahrát zvuk p�es nabídku Nahrát zvuk pomocí p�ipojeného mikrofonu. 
Po zvolení této nabídky se objeví velmi jednoduchý panel, umož�ující nahrání zvuku.          

 
 
 
 
 
 
 
 
                           Panel pro záznam zvuku pomocí p�ipojeného   

           Obsah položky Video  a zvuk                                                                                     mikrofonu 
                                    
Položka Graf – firemní prezentace se neobejde bez vloženého grafu. Položka Graf vytvo�í tabulku 
a na základ� dopln�ných hodnot v této tabulce vytvo�í program graf. 
 
Položka Tabulka – pomocí této položky do slidu lze vložit jednoduchou tabulku. 
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Základní editace vložených objekt� 
 
Vložené objekty lze libovoln� editovat. U objekt� lze m�nit polohu, velikost a n�které objekty lze   
i nato�it �i vzájemn� p�ekrýt. Princip práce s vloženými objekty využívá postupu vektorových 
grafických editor�.  
 
Obrázkový objekt – u vložených obrázk� lze m�nit polohu, velikost, nato�ení, p�ekrytí s jiným 
objektem, nastavit kolem obrázku r�znobarevný ráme�ek o r�zné ší�ce, nastavit r�zné barevné 
profily zobrazení a upravit kontrast a jas obrázku.  

o zm�na polohy – zm�nu polohy objektu provedeme pomocí myši. Klepnutím a sou�asným 
držením levého tla�ítka myši na ploše objektu posuneme objekt do nové polohy. Po uvoln�ní 

tla�ítka myši se objekt p�ichytí k zvolené poloze.  

 

 
 
 

                                                                                                                                                                              
 
 
            Zm�na pozice objektu 

 
o zm�na velikosti – klepnutím levého tla�ítka myši na libovolný objekt se kolem objektu vytvo�í 

edita�ní body (�tvere�ky nebo kole�ka – podle verze programu). Najetím myši na tyto body se 
zm�ní ukazatel kurzoru na oboustranou šipku. Šipka ukazuje sm�r ve kterém m�žeme m�nit 

velikost objektu (zv�tšovat nebo zmenšovat). Klepnutím a 
sou�asným držením tla�ítka levého myši posunujeme ve 
sm�ru šipek a m�níme velikost objektu. Edita�ní body 
v rozích objektu m�ní velikost sou�asn� ve vodorovném   
i svislém sm�ru (objekt nebude deformován). P�i použití 
edita�ních bod� umíst�ných ve st�nách objektu m�níme 
velikost pouze ve vodorovném nebo svislém sm�ru 
(objekt zdeformujeme ve zvoleném sm�ru).     

                   
                  Zm�na velikosti objektu 
 
o nato�ení objektu – klepnutím levým tla�ítkem myši na zvolený objekt se objeví již zmi�ované 

edita�ní body kolem objektu. Zárove� nad horním edita�ním bodem se objeví zelený edita�ní 
bod. Klepnutím a držením levého tla�ítka myši na tomto 
bodu m�žeme libovoln� zvolený objekt natá�et. Kurzor 
myši se na tomto bodu zm�ní v zato�enou šipku.  

 
 
                          
 
 
 

                               Oto�ení objektu 
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o nastavení polohy v��i ostatním objekt�m (p�ekrytí) – v prezentaci m�žeme použít více objekt�. 
V tomto p�ípad� se uplatní možnost vzájemného p�ekrývání objekt�. Objekty se chovají jako by 
byly v samostatných pr�hledných vrstvách. Tyto vrstvy se skládají na sebe. Objekty, které byly 
vloženy d�íve jsou ve spodních vrstvách, tedy budou p�ekryty dalšími objekty, které jsou ve 
vrstvách nad nimi. Vzájemné porovnání objekt� ve vrstvách provedeme klepnutím pravým  
tla�ítkem myši na objekt. V zobrazeném menu vybereme položku Po�adí. V položce m�žeme 

p�i�adit objektu následující polohy P�enést dop�edu, P�enést 
dozadu, P�enést blíž, P�enést dál. Uživatel se m�že p�i 
výb�ru vhodného se�azení 
objekt� orientovat podle 
obrázk� p�ed jednotlivými 
položkami.   

 

 

                  Porovnání t�ech objektu                                                                                 Menu Po�adí 
                                         
o ráme�ek kolem obrázku – kolem obrázku lze vytvo�it ráme�ek o r�zné ší�ce a barv�. Ráme�ek 

opticky uzav�e obrázek, který pak bude lépe na ploše prezentace zvýrazn�n a opticky odd�len 
od ostatních �ástí prezentace. Ráme�ek u obrázku vytvo�íme klepnutím pravého tla�ítka myši na 
plochu obrázku a zvolením v menu položky Formát obrázku. V zobrazeném panelu vybereme 
záložku Barvy a �áry. Zde pak m�žeme ve výb�rových polích vybrat pole Barva, Styl, Tlouš�ka.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

                                        Panel Formát obrázku pro nastavení ráme�ku 

 
o zm�na barevného profilu zobrazení – program umož�uje nastavit u objektu r�zné barevné 

schémata zobrazení – Automatická (barvu obrázku bude odpovídat originálu), Stupn� šedi 
(zm�ní barvy originálu na odstíny šedé), �ernobílý (zm�ní 
barvy originálu na �ernobílý obrázek), Zesv�tlit (zesv�tlí 
originální barvy). Zm�nu barevného schématu provedeme 
klepnutím pravého tla�ítka myši na objekt a zvolením 
položky Formát obrázku se zobrazí dialogový panel.  
V tomto panelu vyhledáme záložku Obrázek. Zde je 
výb�rové pole Barva. Zde již m�žeme vybrat požadované 
schéma. 

 

               R�zná barevná schémata                                                         
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                                                    Panel Formát obrázku pro nastavení                                                                                         
                                                                                barevných schémat 
 

o zm�na kontrastu a jasu – u objektu m�žeme libovoln� nastavit sv�tlost jejich barev a zm�nit 
kontrast objektu. Zesv�tlení objektu m�žeme využít nap�. pro nastavení obrázku jako vodotisku 

na pozadí prezentace. Tuto volbu nastavíme pomocí 
klepnutí pravého tla�ítka myši na plochu objektu                
a výb�rem z menu položky Formát obrázku. Zde op�t 
vyhledáme záložku Obrázek. Zde pomocí posuvník� nebo 
zadáním �íselných hodnot v procentech v nabídce Jas          
a  Kontrast nastavíme požadované nastavení.   

              

 

                         Zesv�tlení originálu 

                                                                                                             
o o�íznutí obrázku – pomocí této volby m�žeme zv�tšit nebo zmenšit zobrazenou plochu obrázku. 

Zmenšením se ze zobrazeného obrázku odstraní n�které �ásti nap�. okraje. P�i zv�tšení bude 
plocha obrázku v�tší, jestliže pak u obrázku nastavíme barvu pozadí bude obrázek umíst�n na 

tomto barevném pozadí. Tyto nastavení lze samoz�ejm� 
vytvo�it u obrázku i pomocí externího grafického 
programu. O�íznutí provedeme pomocí nabídky 
z dialogového panelu Formát obrázku, který zobrazíme 
pomocí pravého tla�ítka myši a zvolením položky Formát 
obrázku. Zde pak využijeme záložky Obrázek. Ro�n� pak 
nastavíme velikost o�íznutí pomocí polí�ek Vlevo, Vpravo, 
Naho�e a Dole. Záporné hodnoty plochu zv�tšují a kladné 
hodnoty obrázek o�ezávají.       

 
                O�íznutí originálu (kladné 
               hodnoty, záporné hodnoty) 
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o nastavení pozadí – jestliže požadujeme, aby objekt byl podbarven barevným pozadím 
využijeme op�t panelu Formát obrázku. Zde v záložce 
Barvy a �ára, nastavíme v oblasti Výpl� barvu                  
a pop�ípad� i pr�hlednost pozadí. Aby pozadí obrázku 
bylo viditelné musíme u obrázku nejd�íve nastavit pomocí 
p�edešlého postupu v�tší plochu.             

 
 
 

 
                   Zv�tšení formátu plochy 
                         obrázku a nastavení  
                             �erveného pozadí      
 
 
Textové pole – u vloženého textového pole m�žeme m�nit polohu, velikost, nato�ení, p�ekrytí 
s jiným objektem �i textovým polem, nastavit kolem obrázku r�znobarevný ráme�ek o r�zné ší�ce, 
nastavit r�zné pozadí a barvu písma. Samoz�ejm� m�žeme libovoln� editovat vložený text. Editace 
textu se provádí stejn� jako v b�žném textovém editoru, tedy ozna�it text do bloku a provést 
požadovanou zm�nu. U textu lze zm�nit font, velikost, barvu, podtržení, stínování. V�tšina postup� 
p�i editaci textového pole je stejná jako p�i editaci obrázkového objektu. Proto zde uvedeme pouze 
odlišné editace. 
 
o nastavení velikosti – velikost textového pole se p�izp�sobuje velikosti vloženého textu. Nelze 

tedy voln� nastavit velikost pole tak jako u obrázku. Text automaticky vyplní nastavené pole, je-
li pole malé zarovná se text na více �ádk�. Jestliže vyžadujeme, aby text byl na jednom �ádku 
musíme p�izp�sobit velikost pole nebo zmenšit velikost písma. 

 
o nastavení pozadí – u textového pole oceníme možnost nastavení r�znobarevného pozadí. 

Do pozadí lze nastavit libovolnou barvu, p�echodové efekty vytvo�ené z r�zných po�tu barev, 
textury r�zných materiál�, vzorky a obrázky. Pozadí nastavíme vždy p�es nabídku zobrazenou 
pomocí klepnutí pravého tla�ítka myši na ráme�ek textového pole a výb�rem položky Formát 
textového pole. V zobrazeném panelu pak vybereme Barvy a �áry.  Zde pak vybereme v polí�ku 
Barva požadovaný typ pozadí. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
                          

                      Základní panel pro výb�r typu a barvy pozadí      
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Panel pro nastavení libovolné barvy 
 

 
                  Panel pro nastavení P�echodu 
 
 
 

 
Panel pro vložení obrázku do pozadí 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Panel pro vypln�ní pozadí vzorkem 
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�tvrtý krok – Nastavení animace objekt� 
 
Program PowerPoint umož�uje každému objektu p�id�lit anima�ní efekt. Objekty pak mohou 
v prezentaci r�zn� najížd�t, objevovat se, otá�et se atd. U jednotlivých anima�ních efekt� m�žeme 
nastavit �adu parametr� jako je rychlost, po�et opakování, r�zné zp�soby zpušt�ní atd. Po�et 
r�zných anima�ních efekt� záleží na verzi programu. 

Animace lze nastavovat pouze u samostatn� vložených objekt�. Nelze ji p�i�adit objektu vloženému 
do ráme�ku, který byl p�eddefinován v šablon�. V tomto p�ípad� musíme nejd�íve odstranit 
p�eddefinovaný ráme�ek a vložit objekt ru�n�. 

Animaci k objektu m�žeme p�i�adit dv�mi zp�soby. První zp�sob využívá pravého tla�ítka myši, 
kterým klepneme na vybraný objekt a ze zobrazeného panelu vybereme položku Vlastní animace...  
Druhý zp�sob využívá nabídkového menu, zde nejd�íve musíme pravým tla�ítkem myši vybrat 
zvolený objekt a pak v nabídkovém menu zvolit položku Prezentace a zde položku Vlastní 
animace... Další postup p�i nastavení anima�ního efektu je stejný, a� použijeme první nebo druhý 
zp�sob zobrazení panelu s anima�ními efekty. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                          
                                                            Panel pro p�idání anima�ního efektu 
                                                                                           (Office 2003, XP) 
 
 
Prvním krokem p�idání anima�ního efektu objektu je výb�r typu animace pomocí tla�ítka         
P�idat efekt na zobrazeném panelu Vlastní animace. Zde najdeme odlišnosti starších a nov�jších 
verzí programu. Nov�jší verze (Office 2000,XP, 2003) nabízí možnost nastavení r�zných 
anima�ních efekt� pro r�zné okamžiky pr�b�hu animace. Lze nastavit animaci pro za�átek 
(Po�átek), konec (Konec), zd�razn�ní (Zd�razn�ní) v prezentaci a lze vytvo�it vlastní pr�b�h (cestu) 
animace (Cesty pohybu). U starších verzí (Office 95,97) tuto možnost nenajdeme. U t�chto verzí lze 
nastavit animaci pouze pro za�átek. 
                   
 
 
 

Volba pro 
automatické spušt�ní 

náhledu vložené 
animace 

Tla�ítko pro 
spušt�ní prezentace 

Tla�ítko pro výb�r 
typu animace 

Výb�rová pole pro 
nastavené r�zných 
parametr� animace 
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                                           Ukázka n�kterých anima�ních efekt�, 

                              Výb�r animace                                                   použitelných pro za�átek animace 
                                                                                                                                                                                                                     
 
Po výb�ru anima�ního efektu vidí každý uživatel výsledek na zobrazené prezentaci (jestliže má 
uživatel zatrhnutou variantu Automatický náhled). Jestli uživatel není spokojen s pr�b�hem animace 
vybere z nabídky animaci jinou. Tímto postupem m�že uživatel postupn� vybrat anima�ní efekty 
pro r�zné �asové úseky. Vybrané animace se postupn� �adí v okn� v panelu Vlastní animace. Každý 
�ádek v okn� panelu, pak p�edstavuje jeden anima�ní efekt.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

        Panel se seznamem vybraných efekt� 
 
�ádek v okn� panelu obsahuje n�kolik základních informací o vloženém efektu. První místo 
informuje o po�adí efektu, druhé místo zabírá symbol ur�ující zp�sob spušt�ní animace (myš, 
hodiny, bez symbolu), t�etí místu ukazuje symbol zvoleného anima�ního efektu (barevn� jsou 
odlišeny animace na za�átku (zelená), konci (�ervená), zd�razn�ní (žlutá) a vlastní cesty (bez 
barvy)), na �tvrtém míst� je jméno objektu.  
 
 
 
 
 
 

Vybrané anima�ní efekty 
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Klepnutím na libovolný �ádek se objeví v pravé �ásti �ádku výb�rová šipka umož�ující otev�ení 
základního nabídkového menu. Menu pak umož�uje základní zm�ny parametr� vloženého efektu.  
 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

             Nabídkové menu pro vložený efekt 
 
 
 
 
Pátý krok – �asování animací a p�echod na nový snímek 
 
Posledním krokem p�i tvorb� snímku je na�asování pr�b�hu jednotlivých animací objekt�, 
nastavení zp�sobu spušt�ní animací a zp�sob návaznosti na další snímek prezentace.  
Tento krok ur�í jakým zp�sobem bude prezentace probíhat. Lze použít prezentaci, kde lektor bude 
jednotlivé kroky spoušt�t (odklikávat) myší. Druhou možností je automatické spoušt�ní 
jednotlivých krok� bez zásahu lektora. Poslední možností je kombinace p�edešlých dvou zp�sob�. 
 
Ru�ní p�echody 
Tuto zp�sob doporu�ujeme v p�ípad�, kdy lektor vyžaduje úplnou kontrolu nad pr�b�hem 
prezentace. Tedy vede výklad podpo�ený zobrazovanými informacemi v prezentaci. Lektor m�že 
libovoln� prezentaci komentovat a podle pot�eby zpomalit �i urychlit zobrazovaní informací. 
Zobrazování informací je pak závislé na rychlosti klikání myší.  

Jakýkoliv úkon je p�i tomto zp�sobu prezentace uskute�n�n kliknutím levého tla�ítka myši v ploše 
prezentace nap�. zobrazovaní jednotlivých objekt�,  p�esun na novou stránku prezentace atd. Tento 
zp�sob je nastaven automaticky. Tedy jakýkoliv vložený objekt má nastavenou tuto variantu 
spušt�ní. V �ádku s informacemi o vložených anima�ních efektech je signalizován symbolem 
po�íta�ové myši (viz. p�edešlý krok). Tento zp�sob je automaticky nastaven i pro p�echod mezi 
jednotlivými stránkami prezentace. 

      
Automatické p�echody 
Tento zp�sob se hodí pro prezentaci, kterou si uživatel spouští sám, bez výkladu lektora a pouze 
sleduje automaticky se zobrazující informace, aniž by zasahoval do d�je �i bylo po n�m 
vyžadováno n�jaké ovládání.  

Toto nastavení musíme v prezentaci nastavit ru�n�. Máme zde dv� možnosti �asování. První zp�sob 
Za�ít od p�edchozího se automaticky provede po ukon�ení p�edchozí animace. V �ádku animace je 
signalizováno bez symbolu na druhém míst�. Tento výb�r zvolíme p�es výb�rovou šipku                 
a zobrazené menu, které se objeví po klepnutí na �ádek v panelu Vlastní animace.  

Nabídkové menu 

Tla�ítko pro 
otev�ení menu 
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Druhý zp�sob umož�uje nastavit ru�n� libovolný �asový údaj, po jehož uplynutí se animace spustí 
automaticky. Lektor tedy m�že p�esn� naplánovat, které údaje se mají zobrazit rychleji a které 
naopak pomaleji. V �ádku s animacemi je tento zp�sob signalizován symbolem hodin. K jeho 
nastavení op�t využijeme zobrazený panel Vlastní animace. V tomto panelu zobrazíme pomocí 
výb�rové šipky v �ádku s animací výb�rové menu a zde použijeme volbu �asování. V zobrazeném 
panelu pak sta�í nastavit Zpožd�ní v sekundách. Pro nastavení rychlosti spušt�ní animace lze využít          

i polí�ka Rychlost a zvolit n�kterou 
z p�edvolených variant. V tomto 
panelu m�žeme navíc nastavit              
i celkový po�et opakování animace. 
Vše potvrdíme tla�ítkem OK. 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Panel pro nastavení �asování animace 
 
Pro nastavení p�echodu mezi dv�ma snímky použijeme zvláštní panel P�echod snímku. Tento panel 
zobrazíme pomocí nabídky Prezentace – P�echod snímku. Panel se zobrazí v pravé �ásti pracovní 
plochy. Tento panel nabízí možnost nastavení r�zných anima�ních efekt�, které se zobrazí p�i 
p�echodu snímk�, nastavení rychlosti a zvukového doprovodu p�i p�echodu a zp�sob p�echodu na 
nový snímek.    

 
      

    Panel pro nastavení efekt� pro p�echod snímku 

Výb�rové menu pro p�echodové 
animace mezi snímky 

Nastavení rychlosti pr�b�hu 
animace mezi snímky  

P�i�azení zvuku, který se spustí 
p�i p�echodu mezi snímky  

Nastavení zp�sobu p�echodu 
mezi snímky – pomocí myši 
nebo nastavením automatického 
p�echodu po uplynutí 
nastaveného �asového limitu  
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Šestý krok – Vytvo�ení nového snímku 
 
Prezentace není složena pouze z jednoho snímku, ale s celé �ady snímk�, které na sebe navazují. 
Posledním krokem vytvo�ení naší prezentace je tedy vytvo�ení dalších snímk�. Pro vložení nového 
snímku použijeme položku Vložit – Nový snímek.    
Nový snímek se automaticky za�adí za p�edešlý snímek. Má automaticky vytvo�ené stejné pozadí 
jako snímek p�edchozí a i stejné grafické zvýrazn�ní. Po vložení nového snímku postupujeme již 
zmín�ným postupem (viz. první až pátý krok).  

P�ehled o všech  snímcích v prezentaci získáme pomocí pomocného panelu na levé 
stran� pracovní plochy (automaticky se otev�e p�i otev�ení programu). Není li panel 
zobrazen m�že jej zobrazit pomocí položky Zobrazit – Normální. Tento panel 
m�žeme využít k zobrazení jiných již vytvo�ených snímk� na pracovní ploše, zm�n� 
po�adí zobrazovaných snímk�, p�idání nového snímk� na libovolné místo prezentace 
a odstran�ní libovolného snímku. 
Zobrazení a editaci libovolného snímku provedeme klepnutím levého tla�ítka myši 
na jeho náhled v zmi�ovaném panelu (snímek se ozna�í modrým ráme�kem). 
Snímek se otev�e v hlavní pracovní ploše a m�žeme jej libovoln� upravovat a m�nit. 
Zm�nu po�adím snímk� provedeme op�t v tomto panelu. Klepneme na zvolený 
snímek levým tla�ítkem myši, držíme jej a posuneme myší na nové místo.  

Vložení nového snímku mezi již vytvo�ené snímky provedeme tak, že nejd�íve ozna�íme snímek za 
kterých chceme umístit snímek nový. Pak teprve použijeme položku Vložit – Nový snímek. Jestliže 
neprovedeme výb�r snímku vloží se snímek automaticky na konec prezentace. 
Vymazání libovolného snímku provedeme tak, že jej nejd�íve vybereme v panelu a pak použijeme 
klávesu Delete. Jestliže pot�ebujeme vymazat více snímk� najednou klepneme myší na první 
snímek, stiskneme a držíme klávesu Shift  a sou�astn� klepneme na poslední snímek, který chceme 
smazat. Pak použijeme klávesu Delete. 
P�edešlé edita�ní kroky m�žeme provád�t i pomocí samostatné pracovní plochy, která ukazuje 
všechny snímky a jejich po�adí. Tuto plochu otev�eme p�es nabídku Zobrazit – �azení snímk�. 
Plocha se zobrazí p�es celou pracovní plochu. Zde pak m�žeme provád�t již zmi�ované úpravy 
prezentace.  
P�epínání mezi Normálním zobrazením a �azením snímk� m�žeme provést i pomocí symbol� 
umíst�ných pod panelem ukazující snímky prezentace.    
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Vytvo�ení prezentace ve starší verzi programu 
 
P�i využívání straších verzí programu PowerPoint se postup vytvá�ení prezentace mírn� liší. Tyto 
verze zárove� nenabízejí tak bohatý výb�r pozadí a anima�ních prvk� jako verze XP a 2003.  
Problémy mohou nastat p�i používání více r�zných verzí. Jestliže vytvo�íme prezentaci v nov�jší 
verzi, ale samotnou prezentaci spouštíme na starší verzi, nebudou efekty z nov�jší verze funk�ní. 
Starší verze je automaticky nahradí efekty, které obsahuje. Tímto dojde k znatelné zm�n� pr�b�hu 
prezentace. Uživatel by se proto m�l vždy snažit používat stejné verze programu pro vytvá�ení        
a p�ehrávání prezentace. 

Postup tvorby prezentace je tém�� totožný s nov�jšími verzemi. Ve starších verzích, ale používáme 
graficky odlišn� navržené panely a jiné postupy p�i jejich spoušt�ní. Tyto postupy lze použít ve 
verzi 95, 97 a 2000. 

                                                     Hlavní pracovní plocha programu se základním nabídkovým menu 
 
Po spušt�ní programu se automaticky spustí základní nabídkové menu. V tomto menu uživatel 
vybere jakým zp�sobem bude vytvá�et prezentaci. Lze využít varianty Stru�ný pr�vodce, Se 
šablonou, Prázdná prezentace a Otev�ít existující prezentaci. Uživatel zatrhne pomocí myši jednu 
z nabízených variant a pak celý panel potvrdí tla�ítkem OK. Uživatel pak pokra�uje ve vytvá�ení 
prezentace. 
 
Stru�ný pr�vodce 
Tato varianta provede uživatele postupn� celým procesem tvorby prezentace. Program mu postupn� 
zobrazuje panely. Uživatel pouze vyplní požadované informace a potvrdí panel. Takto uživatel 
projde celým procesem tvorby prezentace.  
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Se šablonou 
Tento postup nabídne uživateli nejd�íve panel pro volbu vhodné šablony (pozadí a grafického 
vzhledu). Vybranou šablonu vybere uživatel klepnutím na jméno šablony. Ozna�ená šablona se 
objeví v náhledu okna. Výb�r v panelu potvrdíme tla�ítkem OK.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Panel pro výb�r šablony  
 
Po výb�ru šablony se uživateli objeví panel ur�ený pro výb�r rozložení objekt� na ploše nového 
snímku. Výb�r op�t potvrdí tla�ítkem OK.  Po té již pokra�uje p�i tvorb� prezentace stejn� jako 
v nov�jší verzi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Panel pro výb�r rozložení objekt� 
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Prázdná prezentace 
Tato volba otev�e prázdnou plochu bez pozadí. Uživatel pak vytvo�í celou prezentaci ru�n� pomocí 
postupného vkládání jednotlivých objekt�. 
 
Otev�ít existující prezentaci 
Jde o klasickou volbu umož�ující otev�ít již rozpracovanou prezentaci. 
 
 
Další postupy ve starší verzi programu 
 
U starších verzí využíváme pro spoušt�ní jednotlivých panel� základního nabídkového menu. 
Panely mají stejný význam a použití jako ve verzích nov�jších. 
 
Vložení nového objektu 
Nový objekt vložíme pomocí nabídky Vložit. P�i vložení a editaci prvku postupuje stejn� jako u 
nových verzí.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Nabídka Vložit 
 
P�i�azení anima�ních efekt� 
Anima�ní efekty u jednotlivých objekt� a p�echody mezi 
jednotlivými stránkami nastavíme v  menu Prezentace. Nejd�íve, ale 
musíme op�t klepnout myší na zvolený objekt. Nabídka anima�ních 
efekt� je daleko menší než v nových verzích. Pro vložení animace 
k objektu použijeme položku Vlastní animace. Pro nastavení 
chování animace (�asování, zp�sob spušt�ní....) použijeme nabídku 
Nastavení akcí.  Pro nastavení chování p�echod� mezi snímky se 
použije nabídka P�echod snímk�. 
                                                                                                                                Nabídka Prezentace 
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Vložení nového snímku 
Nový snímek vložíme p�es již zmi�ovanou nabídku Vložit – Nový snímek.  
 
Editace vytvo�ených snímk� 
Pro zm�nu po�adí snímk�, otev�ení libovolného snímku  pro editaci �i vymazání snímku použijeme 
nabídku Zobrazit – �azení snímk�. Zp�t se dostaneme dvojklikem na zvolený snímek nebo 
použitím nabídky Zobrazit – Snímky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Panel Zobrazit 
 
Spušt�ní prezentace 
Spušt�ní prezentace provedeme pomocí nabídky Zobrazit – Prezentace nebo Prezentace – Spustit 
prezentaci.  
 
Zm�na pozadí 
P�i ru�ní tvorb� prezentace využijeme v nabídce Formát položky 
Pozadí (umož�uje nastavení barvy pozadí), Barevné schéma snímku 
(umož�uje návrat k panelu se šablonami), Rozvržení snímku (otev�e 
panel se šablonami s rozvrženými objekty).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          Panel Formát 


