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Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu 

Typy na správnou prezentaci 
 

 Základním prvkem prezentace je text – kontrola opakujících se slov v prezentaci 

 Texty v prezentace by neměly být dlouhé ale stručné a srozumitelné, maximálně 6 – 10 řádků textu. 

 Prezentace musí být stručná a výstižná - nejlépe psaná v bodech. 

 Lepší je prezentace s deseti snímky na 5–10 minut, než prezentace se 100 snímky na celou hodinu! 

 Používat maximálně 3 druhy fontů (font = písmo). 

 Velikost textu by měla být minimálně 18–24 bodů. 

 Pro elektronické prezentace je lepší používat bezpatkové písmo  

 Pro každou úroveň textu (nadpis, podnadpis, text…) by měl být použit stejný typ textu (písmo, barva, 

styl). 

 Použitím standardních druhů písma dostupných ve všech aplikacích (ARIAL, TIMES NEW ROMAN, 

VERDENA, CALIBRI…atd) je možné se vyvarovat problémům při přenosu prezentace do neznámého 

prostředí. 

 Barevný styl prezentace by měl být jednotný - maximálně 3 barvy. 

 Dobře zvolit kombinaci barev (zvolit více kontrastní barvy). Zobrazení barev na dataprojektoru není stejné 

jako na monitoru. 

 Animaci objektů a textů by mělo být použito s mírou.  Efekty mohou odvádět pozornost posluchačů. 

 Prezentace by měla začínat osnovou. 

 Pokud je potřeba zopakovat určitý snímek je vhodné jej v prezentaci uvést dvakrát, než se k němu 

proklikávat zpět.  

 Pro názornost prezentace je možné vložit multimediálním obsahem (fotky, videa, obrázky) 

 Prezentace slouží jen jako vodítko, 90% informací by měla posluchačům předat prezentující osoba formou 

osobního projevu.  

Struktura prezentace  
Prezentace v PowerPointu by měla obsahovat:  

1. snímek –  Úvodní  
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 název prezentace  

 jméno (jména řešitelů projektu apod.), případně  

 název školy, firmy, organizace  

 rok vyhotovení  

 

2. snímek – Osnova  

 hlavní body prezentace (může být hypertextový s možností návratu zpět na obsah z každého snímku 

prezentace)  

Další snímky – snímky prezentace  

 doplněné obrázky  

 grafy  

 schématy  

 animacemi, videi apod.  

Poslední snímek může obsahovat  

 kontaktní údaje  

 užitečné webové stránky  

 zdroje informací 

Nejčastější chyby v prezentaci 
 Kontrast pozadí proti písmu 

 Mnoho malého textu 

 Nevhodné přechody a efekty 

 Příšerné zvuky 

 Nevhodné humorné obrázky 

 Grafy bez popisů os 

Příprava prezentace 

Vlastní pozadí snímku 
Vlastní pozadí snímku je možné nastavit pomocí pravého tlačítka myši na snímku, následně zvolit možnost Formát 

pozadí. V dialogovém okně Formát pozadí je možné vytvořit a nastavit pozadí jednoho snímku, nebo celé 

prezentace. 
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Souvislá výplň  
Umožňuje nastavení pouze jedné barvy výplně a nastavení průhlednosti. 
 

Přechodová výplň 

Nastavení více barev pozadí a jejich prolínání. Dále je možné nastavit jas, barvu a průhlednost barev 
v přechodech.  

 

Obrázek nebo texturová výplň 
Pomocí této volby je možné pozadí snímku vytvořit pomocí vlastního obrázku nebo přednastavené textury. U této 
voly jsou dostupné další položky v levém okně (Automatické opravy obrázku, Barva obrázku a Grafické efekty). 
 
Vzorková výplň  
Tato možnost umožňuje nastavit pozadí z předdefinovaných vzorků. Je možné si taky změnit barvu vzorku.  
 

Po nastavení vlastního pozadí je možné si zvolit možnosti Použít u všech, pokud má být nastavené pozadí na všech 

snímcích prezentace.  
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Pokud bychom chtěli vložit do pozadí prezentace několik obrázků (Logo, logolink, …), je možné si toto pozadí 

předpřipravit v jiném programu, například v malování. Velikost plátna nastavit tak, aby odpovídal velikosti snímku 

v prezentaci (např. 25,4 cm x 19 cm).  

Tvorba motivu prezentace 
Tvorba a úprava motivu prezentace je umístěna na kartě Návrh. 

 

Pomocí tlačítka Vzhled stránky je si lze nastavit velikost a orientaci snímků. 

 

Ve skupině Motivy jsou zobrazeny návrhy motivů, které je možné upravit. Tlačítkem Barvy je možné upravit barevné 

schéma kteréhokoliv motivu. Tlačítko Písma slouží ke změně písma. Při výběru jak barvy tak písma se na aktuálním 

snímku zobrazuje náhled vybírané možnosti. 

Tlačítko Styl pozadí ve skupině Pozadí ještě nabízí další možnosti pro změnu pozadí.  
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Rozložení snímku 
Po tom co je vytvořeno pozadí a motiv prezentace, je potřeba si 

rozmyslet, jak bude vypadat rozložení snímku. Tedy pozice textu, 

obrázků, grafů a nadpisů v prezentaci. Za základě toho je možno 

zvolit rozložení snímku – tlačítko Rozložení ve skupině Snímky.  

Rozložení je možné si vytvořit podle vlastní představy. Z nabídky 

rozložení je potřeba zvolit položku Prázdný, pak je možné kamkoliv 

vložit textové pole, obrázek nebo graf.  

Další možností je vytvořit si vlastní šablonu, kde se nadefinuje vlastní 

rozložení snímků.  

Tvorba šablony 
Tvorba vlastní šablony se provádí na kartě Zobrazení skupina Zobrazení předlohy a tlačítko Předloha snímků. Do 

skupiny karet se vloží nová karta Předloha snímků, na které je možno definovat novou šablonu.  

 
V levém podokně jsou zobrazeny všechny typy možných rozložení. Tyto rozložení je možné umazat anebo případně 

přidat pomocí tlačítka Vložit rozložení. Kolik typů rozložení je nadefinováno, tolik jich bude možno pro tuto šablonu 

zvolit.  

Zde je možno si vytvořit vlastní rozložení snímku. Po tom co je vloženo nové rozložení lze pomocí tlačítka Vložit 

zástupný symbol vložit zástupné symboly pro jednotlivé objekty. V tomto zobrazení je možné upravovat i 

přednastavené rozložení, tedy přidávat nebo odebírat zástupné symboly u stávajících rozložení.   
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Pokud jsou nadefinovány rozložení pro novou šablonu, je potřeba tuto šablonu uložit a to na kartě Soubor položka 

Uložit jako – Šablona aplikace PowerPoint s příponou .potx.  

Otevření nové prezentace z vytvořené šablony je možné na kartě Soubor – Nový – položka Nový z existujícího. 

Komentáře a poznámky 
Komentáře a poznámky slouží autorovi prezentace pro editaci poznámek k danému snímku. 

Komentář 
Komentář je možné vložit na kartě Revize – skupina Komentář – položka Nový komentář. Komentáře se zobrazují 

v programu, ale ne při vlastní prezentaci. Autor si zde může poznamenat, co chce zmínit u daného textu, obrázku, 

grafu. Vložené komentáře se automaticky číslují. Tlačítkem Zobrazit revize je možné komentáře v programu zobrazit 

nebo skrýt.   

 

Poznámky 

Každý snímek má své poznámky. Poznámky nejsou zobrazeni při prezentaci, ale je možné je vytisknout a mohou 

sloužit autorovi jako pomocný materiál pro prezentaci.  


