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Obsah:  

Tento kurz je zaměřen na tvorbu výukových prezentací v prostředí programu MS PowerPoint 2010. 

Jeho celková časová dotace je stanovena na 8 hodin. Dílčí témata jsou rozdělena do 5 logických bloků 

následovně:  
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- seznámení účastníků s rozsáhlými možnostmi využití prezentací při vedení výuky 

- základní popis prostředí prezentačního programu MS PowerPoint 2010 

- názorné porovnání rozdílnosti pracovního prostředí MS PowerPoint verzí 2003, 

2007,  2010 

- vysvětlení, upřesnění používaných pojmů 

  
V úvodní hodině tohoto kurzu budou účastníkům popsány možnosti využití 

prezentačního programu MS PowerPoint při přípravě a tvorbě podpůrných materiálů, 

efektivně využitelných při vedení výuky vlastního předmětu. Předvedeny budou 

úryvky prezentací používaných při výuce matematiky, dějepisu, zeměpisu, výpočetní 

techniky, jazyků. Následně bude představeno základní prostředí programu MS 

PowerPoint 2010. Vzhledem k rozdílnostem posledních tří uživatelských verzí tohoto 

programu, a to konkrétně MS PowerPoint 2003, 2007, 2010, budou tyto rozdíly 

popsány a názorně předvedeny.  
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- popis postupu a tvorba jednoduchých prezentací 

- postup přípravy návrhu prezentace 

- tvorba snímků, řazení a přechody snímků 

- vkládání objektů 

- možnosti spouštění prezentací 

 

Tato část kurzu bude věnována základním krokům při tvorbě jednoduchých 

prezentací. Účastníci se seznámí s vytvářením jednotlivých snímků, vkládáním textů, 

rozložením objektů, použitím systému řazení snímků a tvorbou přechodů mezi 

snímky. Část výuky bude věnována teoretickým východiskům přípravy prezentace a 

systému výběru informací. Následně bude zařazeno vkládání objektů do prezentace. 

Objektem jsou myšleny především obrázky, kliparty, grafy, textová pole apod. Velká 

pozornost je věnována zejména umísťování obrázků, jejich velikosti, možnosti 

oříznutí a úpravy barevného spektra. Vysvětleny budou také možné způsoby 

spouštění vytvořených prezentací. Účastníci budou aktivně zapojeni do výukového 

procesu v průběhu celého kurzu. Každý bude mít k dispozici vlastní PC a průběžně 

bude pod vedením lektora aktivně tvořit a procvičovat probírané učivo. 
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- přiřazování prvků animací pro vkládané objekty 

- vkládání multimediálních objektů do prezentace 

   vkládání video sekvencí a zvukových záznamů 

- tvorba a způsoby vložení hypertextových odkazů 

 

Blok bude věnovaný rozšířeným možnostem programu PowerPoint. V první řadě 

půjde o tvorbu animací – přiřazování animovaných prvků jednotlivým vloženým 

objektům. Konkrétně o způsob zobrazení objektu, jeho zvýraznění při výkladu atd. 

Důležitou součástí výuky je vkládání multimediálních prvků do prezentace. Dnešní 

žáci již považují téměř za samozřejmost, že jsou při výuce využívány různé video 

sekvence například chemických pokusů, přírodovědeckých či jiných dokumentů. 

Proto bude vkládání videí, zvukových stop a hypertextových odkazů věnována 

vysoká pozornost. Vytvářené hypertextové odkazy budou směrovat jak do adresáře 

konkrétní prezentace, tak i na umístění v rámci internetu nebo jiného alternativního 

zdroje.  
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- designové úpravy prezentací 

- práce se šablonami návrhů 

- vytvoření vlastí šablony 

- nastavení časování průběhu prezentace 

 

Výuková prezentace by měla sloužit k oživení výuky, ke zvýšení zájmu žáků o dané 

učivo a v jisté míře k podpoře interaktivity. Z těchto důvodů bude věnován prostor 

dvou výukových hodin tvorbě designu prezentací. Výběru vhodného schématu 

rozložení textů i doprovodných mediálních souborů, volbě barevných kombinací, 

vhodně navrženému pozadí snímků. Účastníci si osvojí principy tvorby vlastních 

šablon, grafických návrhů snímků v závislosti na charakteru vytvářené prezentace, na 

publiku, pro které je prezentace připravována, případně na podmínkách, v jakých 

bude prezentována. Dále bude vysvětlen princip časového rozvrhu průběhu 

prezentace, jeho ovládání a nastavení.  
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- finální příprava prezentace před prezentováním 

- práce s poznámkami 

- důležité aspekty ovlivňující samotný proces prezentování 

 

Závěrečná část bude věnována postupu finalizace vytvářené prezentace, upřesnění 

časovacích cyklů, kontrole použitých zdrojů, návaznosti snímků a možnosti vložení 

poznámek. Připomenuty budou také základní pravidla pro úspěšné prezentování 

vytvořeného materiálu. 

 

 

Forma:  

prezenční kurz 

Vzdělávací cíl:  

Účastníci kurzu budou po jeho absolvování schopni samostatně vytvářet výukové prezentace 

v prostředí programu MS PowerPoint 2010. Získají znalosti v oblasti návrhu a přípravy výukových 

prezentací, seznámí se s principy a zákonitostmi praktické tvorby prezentací s multimediálními prvky. 

Budou schopni identifikovat možnosti využití prezentací při konstrukci vlastní výuky, dokážou 

přizpůsobit styl i charakter cílové skupině posluchačů. Osvojením postupů vytváření prezentací 

v programu MS PowerPoint 2010 získají silný výukový nástroj využitelný nejen při klasické prezenční 

výuce, ale i v oblasti samostudia žáků či elearningu.  


