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 MS PowerPoint 2010  

 

 

1. Úvod do PowerPointu 

Je součástí balíku MS Office 2010. Jedná se o intuitivní program pro tvorbu tzv. prezentace, 

která je určena převážně k promítání na plátno i k prezentaci na počítači. Může sloužit jak 

k prezentaci výrobků apod., tak i k výuce ve škole. Své zastoupení má i u běžného uživatele, 

který jej může využít například při tvorbě svých fotogalerií, návodů a postupů. 

Prezentace – formát, který se skládá z jednotlivých snímků. Snímky obsahují postupně 

jednotlivé části prezentace a v tomto sledu se zobrazují, čímž posluchač získává 

stále nové informace. Zároveň i jednotlivé snímky mohou zobrazovat 

informace, které obsahují po menších částech. Prezentace může být složena 

z obrázků, textů, animací, doprovodné hudby a mluveného slova. Text bývá 

obvykle větší a nevyskytuje se na snímku v takovém objemu jako u typického 

dokumentu (Word apod.). 

2. Otevření PowerPointu 

Práci zahájíme například aktivací z nabídky OS Windows nebo kliknutím na již vytvořený 

soubor *.pptx s ikonou  

 

 

Rovněž je možné vytvořit si zástupce pro otevření na ploše. Pokud otevřeme PowerPoint 

prostřednictvím již vytvořeného souboru, spustí se a rovnou tento soubor načte. Otevřeme-li 

PowerPoint z nabídky programů nebo přes zástupce, otevře se do jeho pracovního prostředí. 

Aktivuje se přednastavená šablona se jménem Prezentace1, ze které vycházíme při další 

práci. Systém je obdobný po celém produktu MS Office všech verzí. 
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3. Pracovní prostředí PowerPointu 

 

 

Popis k pracovnímu prostředí základní obrazovky PowerPointu 

1. Název prezentace tak jak je uložena 

2. Hlavní okno pro editaci aktuálního snímku 

3. Panel obsahující seznam všech snímků 

4. Pás karet rozšiřitelný o další vlastní karty 

5. Panel rychlého přístupu 

6. Lupa 

7. Zobrazení/nestavení pořadí snímků 

8. Stavový řádek 

9. Řádek pro vlastní poznámku-není vidět při prezentaci 

10. Tlačítka pro vyvolání nápovědy a určení velikosti okna 
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4. Pás karet 

Nachází se v horní části okna, je nepřehlédnutelný. Pokud na jeho základní nabídku klikneme 

pravým tlačítkem myši, můžeme zobrazení karet přizpůsobit nebo i omezit.  

Individuální nabídky ukazují karty s celistvou tematickou nabídkou. Aktivací konkrétních 

karet se pak objeví konkrétní příkazy. 

 Soubor – zde provádíme operace se soubory jako otevření, uložení, tisk a důležitou 

činností je vnitřní nastavení chování a prostředí aplikace v nabídce Možnosti. 

 Domů – nabízí formáty písma, zarovnání, nástroje kopírování a vkládání, nástroje 

kreslení, vkládání snímků aj.  

 Vložení – umožňuje vkládat tabulky, obrázky, obrazce, grafy, odkazy, zápatí a záhlaví, 

symboly, vložit zvuky a video 

 Návrh – může pomoci vytvořit prezentaci pomocí přednastavených motivů 

 Přechody – nastavení přechodů mezi jednotlivými snímky 

 Animace – nastavení typů a parametrů animací textu, obrázků 

 Prezentace – nastavení spuštění prezentace a otestování časování 

 Revize - kontrola pravopisu a gramatiky, nastavuje se zde jazyk, vkládají se komentáře 

 Zobrazení – umožní změny v nastavení zobrazení prezentace. Nabídne pravítka, 

mřížku, vodítka, lupu, správce maker. Umožňuje zorganizovat zobrazení více 

prezentací na jedné obrazovce.   

 Vývojář – umožňuje práci s makry. Nabízí vytvoření formuláře pomocí jeho prvků, 

nastavení zabezpečení maker. Tato karta není běžně aktivována. Je jí třeba aktivovat 

ze Soubor/Možnosti/Přizpůsobit pás karet.  

Podíváme-li se na karty pozorně, vidíme na pásu oddíly ohraničené svislou čarou. Jsou to 

panely nástrojů. Nástroje jsou označeny popiskem a ikonou, která svým vyobrazením 

naznačuje jeho funkci. Tímto, ale výčet karet nekončí, neboť při aktivaci některých příkazů z 

karty Vložení se oživí karty nástrojů pro danou funkci. Například: při vložení Obrazce nebo 

Klipartu se při kliknutí na obrázek ukáže karta umožňující editovat tento objekt jak barevně, 

tak jeho ohraničení, nebo usazení na stránce, přičemž možností je velké množství. Tato karta 

se jmenuje Nástroje kreslení. Obecně řečeno, tyto karty nástrojů se oživují ve chvíli, kdy 

použijeme určité nabídky z karty Vložení. 
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5. Vytvoření jednoduché prezentace 

Po spuštění se zobrazí základní šablona, která obsahuje předdefinovaná pole pro vložení 

nadpisu prezentace a pole pro charakteristiku 

prezentace. Prezentaci uložíme a pokračujeme.  

 

Vložíme nový snímek z Domů/Nový snímek. Do polí vložíme nadpis a obsah sdělení. Zvolíme 

typ snímku, který hodláme vložit do prezentace. 

Klikneme-li na Ikonu Nový snímek v její horní části, vloží se snímek bez 

možnosti další nabídky, rozklikneme-li její spodní část, zobrazí se nabídka 

pro volbu stylu snímku. Zápis textu a práce s jeho formátováním je identická jako v MS Word, 

i když některé nabídky jsou omezené, neboť je v prezentaci není třeba uplatňovat. 

 Je-li třeba některý snímek smazat, označíme jej v levém panelu a stiskneme klávesu 

Delete.  

 Přesun snímků na jiné pořadí provedeme uchycením myši a přesunutím na 

požadované místo.  

 Snímky lze i kopírovat a vkládat, jak známe z MS Word.  

 Texty lze editovat z levého panelu, přepnutím na list Osnova. 

 Oživení prezentace provedeme přebarvením písma z karty Domů. Přebarvení pozadí 

snímku je možné kliknutím pravého tlačítka myši do snímku a zvolením Formát 

pozadí (můžeme nastavit přechodové výplně a jezdci určovat bližší nastavení) 

 Vložení obrázků a klipartů je stejné jako v MS Word, včetně jejich editace. 

Nezapomeňme, že obrázky, výplně, jejich další efekty a ohraničení můžeme kreativně 

nastavovat jako v MS Word. 

 Prezentaci postupně skládáme zařazováním snímků. Vkládáme-li snímek, můžeme 

zvolit rozložení nadpisu a obsahu. Změnu provedeme kliknutím pravého tlačítka do 

prostoru snímku. Změnit můžeme celý motiv z karty Návrh/Motivy. 

Máme-li prezentaci připravenou, můžeme její průběh zkontrolovat pomocí ikony nacházející 

se vedle Lupy nebo stiskem klávesy F5. Ta se spustí v celoobrazovkovém režimu. Jednotlivé 

snímky lze posunovat klávesou Mezerník, myší nebo lze využít šipek. Ukončení provedeme 

klávesou Esc.  
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Takto je vytvořena základní prezentace, v které přecházíme ze snímku na snímek manuálně. 

Další rozměr naší práci určíme, pokud použijeme přechod mezi snímky, tento přechod 

zautomatizujeme, použijeme-li prvky a možnosti animace jak na objekty, tak na text. Celou 

prezentaci pak můžeme vyplnit zvukovým doprovodem. Zvuk může být vložen do samotné 

prezentace pod ikonou a spuštěn v kterémkoliv okamžiku na daném snímku nebo jím lze 

vyplnit přechod mezi jednotlivými snímky. 

 Obecně můžeme konstatovat, že prostředí MS PowerPoint 2010 se ovládá podobně 

jako jednotlivé aplikace MS Office 2010 a práce s pásem karet je obdobná, jako 

například s pásem v MS Word 2010. 

6. Přechod mezi snímky 

Provedeme z karty Přechody. Škálu přechodů najdeme na panelu Přechod na tento snímek. 

Zde si vybereme žádaný přechod, kterému můžeme určit další možnosti, které se aktivují po 

rozkliknutí šipky u nástroje Možnosti efektu. Klikneme-li na příkaz Použít u všech, aplikuje se 

přechod na všechny snímky prezentace. V opačném případě máme možnost nastavit 

každému snímku, z kterého přecházíme, svůj vlastní přechod. V nabídce Doba časování, 

nadefinujeme, jak dlouho má přechod trvat. Zde je třeba volit v kontextu s obsahem, aby 

nedošlo k neadekvátní prodlevě. Prostřednictvím nabídky Zvuk, je možno přechod doplnit 

přednastavenými zvuky nebo aplikovat vlastní uložený zvukový soubor. 

Na panelu časování je umístěna nabídka Přejít na snímek, jejíž pomocí určíme, za jak dlouho 

dojde k přechodu z aktuálního na další snímek nebo jestli na další snímek přejdeme 

manuálně. Při některých druzích prezentace je vhodnější zvolit manuální přechod, neboť by 

mohlo dojít k roztříštění výkladu a samotného obrazového doprovodu. 

  


