
1. Základní okno programu 
Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu 
oknu ve Wordu či Excelu.  
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1. záhlaví = titulní lišta … obsahuje název programu a spuštěného dokumentu, na druhé 
straně pak tři tlačítka pro zavření, minimalizaci a maximalizaci okna 

2. panel nabídek = hlavní menu … obsahuje příkazy k ovládání programu 
3. panel nástrojů Standard 
4. panel nástrojů Formát 
5. podokno úloh … je velmi důležité neboť umožňuje rychlý přístup k pomocným operacím 

s programem – rozložení objektů na snímku, vkládání objektů, nápověda, animace, … 
Pokud není zobrazeno, může se zobrazit příkazem Zobrazit � Podokno úloh 

6. tlačítka pro změnu zobrazení dokumentu 
7. podokno osnovy … ukazuje na snímky v prezentaci a umožňuje rychlý přechod mezi 

jednotlivými snímky 
8. panel nástrojů Kreslení 
9. stavový řádek … podává informace o dokumentu – počet snímků v prezentaci, návrh, … 
10. podokno poznámek … slouží pro napsání poznámek k danému snímku, které se jinak 

nezobrazují 



2. Tvorba prezentace 
Tvorba jednoduché prezentace je složena z několika základních kroků: 
 
1 krok – výběr vhodného pozadí či šablony 
2 krok – výběr rozložení prvků na ploše snímku 
3 krok – vložení jednotlivých objektů do snímku 
4 krok – nastavení animačních efektů pro jednotlivé objekty snímku 
5 krok – nastavení časování spouštění snímků a přechodů na následující snímek 
 
Po prvním spuštění se na obrazovce zobrazí jeden prázdný snímek nové prezentace, po pravé 
straně obrazovky je podokno Úloh a po levé straně je podokno Osnova.  
 
Pozn.: Je dobré si na začátku vložit do prezentace několik nových snímků, které se postupně budou zpracovávat.  
Postup: Vložit � Nový snímek, Ctrl+M, stiskem tlačítka Nový snímek na panelu nástrojů Formát nebo na kartě 
osnova stiskem klávesy Enter. 
 

3. Zásady tvorby prezentace 
Abychom prezentací dosáhli daného cíle, musí se při její tvorbě a grafickém zpracování 
dodržovat několik základních pravidel: 
� Volí se vzájemné kontrastní barvy, neboť při projekci dochází často k zesvětlení barev a 

jemné odstíny zanikají a splývají. 
� Obrázky by měly být dostatečně velké, aby byly viditelné. 
� Používají se dostatečně kontrastní obrázky.  
� Pozadí se volí co nejtmavší a text naopak co nejsvětlejší – dosáhne se lepší čitelnosti 

textu. 
� Textu by na stránce nemělo být hodně, spíše heslovitě – nejlépe na samostatných 

řádcích, ty se dají pak při prezentaci komentovat a rozvíjet. Dlouhé články jsou 
nečitelné. 

� Písmo se volí dostatečně velké, aby byl text viditelný i z větší vzdálenosti. 
� V prezentaci má před textem přednost obrázek, graf, nákres, … lépe se pamatují! 
� Snaha zachovat jednotný styl na jednotlivých snímcích (slidech). 

Při tvorbě prezentace se dodržuje zásada, že někdy méně znamená více. Ne vše totiž musí 
být v prezentaci. Její součástí je totiž i komentář přednášejícího, který prezentaci doplňuje 
svým výkladem. 
 

4. Základní pojmy 
Prezentace – dokument obsahující řadu za sebou řazených snímků (slidů) 
Snímek (slide) – základní prvek prezentace – jedna stránka, která obsahuje grafické i textové 
objekty, tabulky, grafy a jiné objekty. 
Objekt – prvek v prezentaci, který lze různě upravovat – měnit polohu, velikost, barvu, … 
Předloha (šablona) – pozadí prezentace, kam se vkládají jednotlivé objekty. 
Pravítko – pomocná lišta pro usnadnění umístění objektu na pracovní plochu snímku. 
Vodítka – pomocné čáry pro usnadnění umístění objektu na pracovní plochu snímku. 
Přechod snímku – způsob, jak jednotlivé snímky přechází na jiné. 
Animace – způsob, jak se jednotlivé objekty na snímku zobrazují. 
Časování – časový rozvrh prezentace – objevování animací a snímků na pracovní ploše. 
 
 

5. Výběr pozadí 
Grafická podoba prezentace se nastaví pomocí šablony.   
V podokně úloh se klikne na rozbalovací šipku vedle nabídky pro novou prezentaci.  



Zde se vybere příkaz Návrh snímku – Šablony návrhů. V podokně 
se nyní zobrazí různé šablony.  
Pozadí (šablona) se vybere poklepáním na její náhled v okně. 
 
Pod nabídkou Barevná schémata se skrývá možnost změnit barevný 
odstín dané šablony (nemusí být tmavě modrá, ale např. 
červená,…). 
 
 

6. Výběr rozložení objektů na snímku 
Zvolením šablony se nastaví vzhled jednotlivých snímků 
prezentace, u každého snímku se pak dále musí nastavit rozložení 
jednotlivých objektů na daném snímku.  
Do prezentace lze totiž vložit velká řada objektů – obrázek, graf, 
text, zvuk, ….  
Tyto objekty se pak vkládají do předdefinovaných rámečků. Lze je 
také umístit libovolně kamkoli bez ohledu na rozložení objektů na 
stránce. 
V pravém podokně úloh lze zobrazit rozložení objektů 
přes rozbalovací menu. Z náhledu se zvolí dané rozložení 
kliknutím myši. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Vkládání objektů 
Souvisí to s rozložením objektů na snímku. 
 
a) předdefinované rozložení 
Každý objekt se vkládá do nastaveného 
rámečku pomocí myši. 
 
Text: 
Poklepe se myší do rámečku pro text a po 
objevení kurzoru se napíše text.  
Poté jej lze libovolně upravit – zformátovat 
(poloha, velikost, barva a font, natočení, 
překrytí s jiným objektem, rámeček kolem 
textu, …. 
 



Specifické objekty: 
Poklepe se myší na ikonu zastupující vkládaný typ objektu (tabulka, graf, 
klipart, obrázek, schéma, video), otevře se okno, kde se vybere objekt, který 
se má do prezentace vložit. 
 
Každý vložený objekt lze upravit – změnit velikost, pozici, natočit je, vzájemně je překrývat 
či jej znovu odstranit. Nejprve se musí označit myší (kolem daného objektu se objeví editační 
body – čtverečky nebo kolečka). 
Např. u obrázku se dá změnit: 

- poloha – po označení se přesune tažením myší umístěnou kdekoli uvnitř obrázku 
- velikost - po označení se změní velikost tažením myší umístěné na vhodném editačním 

bodě 
- natočení - po označení se natočí tažením myší za speciální editační bod (většinou je 

zelený) 
- nastavení polohy vůči ostatním objektům – po klepnutí pravým tlačítkem na daný 

objekt se objeví menu, kde se vybere položka Pořadí, zde se nastaví poloha objektu 
vzhledem k ostatním objektům 

- rámeček kolem obrázku – v tomtéž menu se vybere položka Formát obrázku, objeví se 
dialogové okno, které umožňuje měnit u obrázku různá nastavení – Barvy a čáry … 
rámeček kolem obrázku, Obrázek … změna barevného zobrazení obrázku 
(automatické, stupně šedi, černobílý), Jas a kontrast (jak moc bude daný obrázek 
světlý), Oříznutí obrázku, … 

 
 
b) prázdné schéma snímku 
V tomto případě není nastaveno žádné rozmístění objektů na snímku. Objekty se na stránku 
vkládají přes nabídku vložit.  
Např.: 

- obrázek – klipart, ze souboru, ze skeneru či fotoaparátu, organizační diagram, 
automatický tvar či WordArt 

- diagram 
- textové pole – uživatel vytvoří kdekoli na snímku rámeček, do kterého pak vloží text, 

který lze pak upravit 
- video a zvuk 
- graf – vytvoří se graf k tabulce 
- tabulka 
 
 

8. Nastavení animace objektů 
Animace objektů – vlastní animace: 

- kliknutím na rozbalovací šipku v podokně 
úloh se rozevře nabídka, kde se zvolí 
položka vlastní animace  

- označíme objekt na snímku a klikneme na 
tlačítko přidat efekt  

- typ animace - jsou různé animační efekty … pro začátek, konec, zdůraznění nebo lze 
nastavit cestu pohybu 

- po vybrání animačních efektů pro daný objekt se výsledek zobrazí na snímku – zvolená 
animace se celá přehraje (u daného snímku, ne celá prezentace) 

- jednotlivé nastavené animace se zapisují i do podokna úloh, kde s nimi lze manipulovat – 
přeskládat, změnit, odstranit, … 

 
 



- každý řádek obsahuje: 
- pořadí efektu 
- symbol určující způsob spuštění animace (myš, čas, …) 
- symbol zvoleného animačního efektu 
- jméno objektu 

 
- po klepnutí na libovolný řádek se 

objeví v pravé části řádku rozbalovací 
šipka, která otevře menu pro další 
úpravy vloženého animačního efektu 

- zde se nejčastěji používá možnost 
změnit způsob spuštění animačního 
efektu, dále se mění rychlost 
animace (přes Možnosti efektu), směr 
animačního efektu nebo se dá vložit 
k animaci zvuk 

 
- některé nastavení se dají měnit přímo 

v horní části podokna úloh 
 
 
 
 



9. Časování animací a přechod na nový snímek 
Jde o nastavení časového provázání animací jednotlivých objektů a snímků mezi sebou. Jde to 
buď ručně, kdy při spuštěné prezentaci se na další animaci nebo snímek přejde až po kliknutí 
myší, nebo je možné nastavit automatické spouštění, kdy jednotlivé animace nebo snímky 
přechází jeden na druhý po uplynutí určitého času. 
 
a) ruční chod prezentace  
používá se tehdy, když je potřeba mít úplnou kontrolu nad průběhem zobrazování prezentace, 
všechny animace se spouští až po kliknutí myší. Tento způsob se zadává automaticky, 
automatické chody je nutné nastavit. 
 
b) automatický chod prezentace 
po spuštění prezentace se animace 
automaticky zobrazují, nevyžaduje to 
žádné další ovládání. Existují dvě 
možnosti nastavení časování:  

- začít s předchozím 
- začít po předchozím 

 
 
Pokud animace jdou po sobě příliš rychle, dá se nastavit 
zpoždění - časový údaj, který říká, kolik času má uplynou 
např. po poslední animaci, než dojde ke spuštění dalšího 
animačního efektu.  
 
- Po kliknutí na efekt a na rozbalovací šipku, se 

v nabídce zvolí Časování.  
- Otevře si okno se dvěmi záložkami – Efekt (slouží ke změně nastavení směru najíždění 

zvolené animace a přidání zvuku) a Časování.  
- Na této záložce lze nastavit časový sled animací – jak dlouho po předchozí animaci se má 

spustit další efekt, jak rychle má probíhat, … Stačí jen nastavit Zpoždění. 
 
c) přechody mezi snímky 
Standardně je nastaveno, aby snímky přecházely jeden na 
druhý až po kliknutí myši. Automatické přechody mezi snímky 
se ale musí ručně nastavit. 
Pro nastavení přechodu mezi dvěma snímky se používá zvláštní 
panel Přechod snímku (přes Prezentace � Přechod snímku, 
nebo přes rozbalovací šipku v záhlaví podokna úloh a volbou 
Přechod snímku).  

 
Nové podokno úloh teď umožňuje 
nastavení různých animačních 
efektů při zobrazování nových snímků prezentace. 
 
Dále je zde možné nastavit rychlost přechodu na nový snímek či 
doplnit snímky o zvukové efekty. 
 
Také se zde nastavuje, zda se na nový snímek bude přecházet až 
po klepnutí myši nebo automaticky po uplynutí určitého času. 
 
 
 
 



10. Doplnění efektů 
 
Přidání hudby nebo zvukových efektů 
do snímku 
1. Zobrazí se snímek, do kterého se bude 

přidávat hudba nebo zvukové efekty.  
2. V nabídce Vložit se zvolí příkaz Video a zvuk a provede se jeden z následujících kroků:  

o     Vložení zvuku ze souboru - klepne se na příkaz Zvuk ze souboru, vyhledá se složka 
obsahující požadovaný soubor a poklepe se na něj. Tím se vloží do snímku symbol 
reproduktoru. 

o    Vložení zvuku z Galerie médii -  klepne se na příkaz Zvuk z Galerie médií, vyhledá se 
požadovaný klip a poklepe se na něj. Tím se vloží do snímku symbol reproduktoru. 

3. Zobrazí se okno s otázkou, zda se má zvukový soubor přehrát automaticky při přechodu na 
daný snímek nebo až při klepnutí na ikonu zvuku, zvolí se Ano nebo Ne. 

4. Zvolený zvukový soubor se objeví i v seznamu v podokně úloh Vlastní animace, většinou 
však až na konci, proto je nutné seznam v podokně úloh přeskládat a zvukovému souboru 
nastavit vlastnosti (přes Možnosti efektu).  

5. Zde se nastaví, od kdy se má zvuk začít 
přehrávat, kdy se má zastavit, jaká má 
být hlasitost zvuku, … 

6. Na záložce Časování lze nastavit, s jakým 
animačním efektem se má spustit, 
zpoždění či opakování.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Není-li délka zvukového souboru dostatečná 
pro nepřetržité přehrání na snímku, klepne se 
na ikonu zvuku pravým tlačítkem myši, zvolí se 
příkaz Upravit zvuk a v dialogovém okně 

Možnosti zvuku se nastaví zaškrtnutím políčka Opakovat až do ukončení nepřetržité 
opakování zvuku.  

POZOR!!! 
Takto vložený zvuk ale bude hrát pouze v počítači, ve kterém byla prezentace vytvořena. Aby 
to hrálo i jinde, musí se to uložit trochu jiným způsobem, a to: Soubor � Balení pro CD 



 
Jednoduší způsob je vložit zvuk ve formátu .wav, ten se pak vkládá do přechodu snímku. 
Hudba se do prezentace automaticky přibalí a žádné problémy s tím nejsou. 
Ale pozor na velikost hudebního souboru – soubory .wav jsou nekomprimované a jejich 
velikost je obrovská!!! 
 

Vlastní pozadí snímku 
Po kliknutí pravým tlačítkem myši kdekoli na prázdnou 
plochu snímku, se zobrazí nabídka, zde se zvolí příkaz 
Pozadí. Otevře se dialogové okno, kde se dá nastavit 
vzhled pozadí kliknutím na rozbalovací šipku a volbou 
Vzhled výplně.  
Otevře se další dialogové okno stejné jako ve Wordu. 
Teď stačí jen nastavit barevný přechod, texturu, vzorek 
či obrázek na pozadí. Zvolené nastavení se potvrdí 
kliknutím na tlačítko Použít nebo Použít u všech snímků 
prezentace. 
 

 

Graf v prezentaci 
Při vkládání grafu do snímku se 
automaticky otevře pomocná 
tabulka, ze které se graf vytváří. 
Nejprve se upraví tabulka – přepíší se 
údaje v ní tak, jak je potřeba. Poté 
se zformátuje vzhled grafu – klikne 
se pravým tlačítkem na danou část 
grafu a zvolí se Formát …  
 
Pokud výsledný vzhled odpovídá 
představě, stačí kliknou mimo graf a 
ten se umístí do snímku. Pokud 
některé barvy splývají s pozadím, 
stačí opět kliknou pravým tlačítkem 
na příslušnou oblast grafu a znovu 
zformátovat. 
 

 

WordArt 
Ozdobné nadpisy jsou již běžné, ne vždy jsou 
vkusné, ale dá se s nimi pracovat i zde. Navíc 
nemusí být jednotlivé písmena vybarvena 
jednoduchou barvou, ale lze je vyplnit nějakým 
obrázkem.  
Postup: klikne se na nadpis vytvořený přes WordArt, 
pravým tlačítkem, zvolí se Formát WordArtu, na 
záložce Barvy a čára se nastaví barva výplně 
příkazem Vzhled výplně. Následující je pak stejné 
jako při výběru pozadí na snímku. 
 



Diagramy 
Do prezentace lze vložit i 
organizační diagram. Z galerie, 
která se zobrazí kliknutím na 
ikonu diagramu, se vybere 
požadovaný typ diagramu a do 
jednotlivých buněk se dopíší 
údaje.  

 
Nadbytečné buňky se dají vymazat. Přidat se dají i nové buňky 
přes panel nástrojů Diagram.  
Ten se většinou zobrazí vždy po kliknutí na diagram. 
 

Tabulka 
• postup: 

– Vložit →  Tabulka 
– zobrazí se nabídka, kde nastavíme počet řádků a sloupců 
– klikneme na OK a tím se tabulka vytvoří 

 
Formátování tabulky: 
Každá buňka tabulky se chová jako samostatný 
prostor, tzn., že v každé buňce může být 
nastavena jiná velikost písma; zarovnání, 
stínování i tloušťka a styl čáry, výplň, … 
postup: 

formát � tabulka  
• záložka Okraje 

– typ čáry 
– která čára 
– barva čáry 

• záložka Výplň 
– zde se nastaví barvy výplně v buňce 

nebo v celé tabulce 
 
 

sloučení buněk: 
– označíme buňky, které chcete sloučit 
– do označeného místa v buňkách klikneme PT myši 
– z nabídky zvolíme Sloučit buňky 

 
 
rozdělení buněk: 
• abychom rozdělili buňku na dvě a více částí, musíme do ní nejprve 

kliknout a pak: 



– označíme buňku, kterou chceme rozdělit 
– klikneme PT myši 
– z nabídky zvolíme Rozdělit buňky 
– v otevřené okně nastavíme, na kolik řádků a 

sloupců chceme danou buňku rozdělit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Většina věcí se dá nastavovat i pomocí panelu nástrojů 
Tabulka: 
zobrazení panelu nástrojů: Nástroje � Panel nástrojů � Tabulky a ohraničení  
 

 
 

Hypertextový odkaz 
Občas je nutné přejít na snímek, který není v pořadí. Pro tyto případy se používají 
hypertextové odkazy -  obdoba odkazu na internetu.  
Postup: 

1.) vybrat tu část, která bude sloužit pro přechod na další snímek (např. obrázek, nadpis, 
text, …) 

2.) Vložit � Hypertextový odkaz 
3.) V sekci Odkaz na se klikne na tlačítko Místo v tomto dokumentu 
4.) V otevřeném seznamu Vyberte místo v tomto dokumentu se zvolí požadovaný snímek, 

na který se má přejít 
5.) Potvrdí se stiskem tlačítka OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Označený text změní barvu a bude podtržený – stal se z něj hypertextový odkaz.  
K vrácení zpět slouží tlačítka akce nebo další hypertextový odkaz.  
 

Vytvoření hypertextového odkazu na existující www stránku 
Označit text nebo obrázek → Vložení →→→→ Hypertextový odkaz →→→→ Odkaz na:  
Existující soubor nebo webová stránka – vytvoří odkaz na jiný soubor uložený v počítači nebo 
na internetovou stránku, jejíž adresa se napíše do políčka Adresa:  

 
• pokud si adresu nepamatujeme: 

– klikneme na ikonu Procházet web (zeměkoule s lupou)  
– spustí se internet, kde si můžeme danou stránku najít a její adresu zkopírovat do 

políčka Adresa:  
 

Tlačítka akcí 
K dispozici je jich celkem 12, liší se od sebe 
vzhledem a funkcí. Pro návrat ke snímku, kde 
byla prezentace před použitím hypertextového 
odkazu, slouží tlačítko Návrat (obdoba tlačítka 
Domů na internetu).  
 
Jakmile se umístí tlačítko akce na snímek, 
otevře se dialogové okno Nastavení akce.  
 
Zde zvolíme Přejít na cíl hypertextového 
odkazu � v seznamu snímků označíme ten, na 
který se chceme po kliknutí vrátit a potvrdíme 
kliknutím na tlačítko OK 
 
• místo tlačítka domů můžeme také pro přechod zpátky použít: 

– textové pole, do kterého připíšeme text Domů 
– libovolný obrázek 
– animovaný gif (pohybující se obrázek) 


