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Informace o projektu 
Název projektu: Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století 
 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 
 
Příjemce: Základní škola, Přerov, Želatovská 8 
 
 
 
 
 
Anotace: 
 

• Žáci se seznámí se základními pojmy počítačové grafiky, poznají rozdíly mezi 
rastrovou a vektorovou grafikou, naučí se konvertovat mezi různými grafickými 
formáty. 

• Naučí se základům úpravy fotografií v grafickém programu. 
• Naučí se vytvářet prezentace ve specializované počítačové aplikaci, kde uplatní 

vlastní aktivitu a kreativitu. 
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Prezentace - pravidla a postupy 

Na začátek je důležité si uvědomit, co to vlastně prezentace je a k čemu slouží. 

Úmluva: zde v textu budeme vždy uvažovat prezentaci elektronickou, tedy prezentaci 
vytvořenou pomocí speciálního prezentačního programu, z nichž nejznámější a 
nejrozšířenější je MS PowerPoint z kancelářského balíku MS Office. 

Prezentace v prezentačním programu většinou slouží jako podklad k mluvenému slovu 
řečníka – tvůrce prezentace (učitele, studenta, manažera, obchodníka …) pro určitého 
příjemce či skupinu příjemců (studenti, zákazníci, zaměstnanci, děti, důchodci …). 
Existují různé kategorie příjemců, z čehož většinou vyplývají i různé cíle prezentace 
(nabídka zboží či služeb, materiál pro výuku …), a také různé příležitosti (cílená 
prezentace, náhodný pohled …). Z toho jasně vyplývá, že tvůrce musí prezentaci 
přizpůsobit příjemci. 

Prezentace musí mít přehledné, logické členění, v němž se bude příjemce dobře orientovat. 
Jednotlivé snímky musí mít jednotné rozvržení a stejnou grafickou úpravu (ideální je při 
tvorbě prezentací používat šablony) - vkusné, esteticky vyrovnané a vhodné snímky k 
prezentovanému tématu. Multimediální prvky (zvuky, blikající animace apod.) je potřeba 
používat s rozvahou, neboť mají většinou spíše rušivý efekt. Naopak vhodné je používání 
hypertextových odkazů. 

Doporučený postup při tvorbě prezentace: 
1. stanovení cíle – prezentace vždy sleduje nějaký účel, konkrétní cíl, jehož chceme 

dosáhnout, 
2. určení okruhu příjemců informací -  prezentace se musí přizpůsobit ve všech 

důležitých faktorech potřebám a požadavkům příjemců, 
3. volba používané terminologie (Bude více obecná, či více odborná?), dodržení 

všeobecných zásad prezentace, typografická pravidla prezentace …, 
4. struktura prezentace 

A. úvodní snímek – název tématu, jméno přednášejícího, datum, příp. 
místo prezentace …, 

B. osnova (obsah) – zvláště důležité v případě delší prezentace, 
C. jednotlivé snímky vlastní prezentace – členěné, strukturované, 
D. shrnutí – poděkování za pozornost, kontakty a odkazy, prostor pro 

diskuzi … 
5. úprava grafické podoby – jednotlivé snímky prezentace by měly mít jednotný 

vzhled, jenž koresponduje s prezentovaným obsahem (vhodná grafika k tématu), 
6. závěrečné úpravy, kontrola a testování – délka trvání prezentace, správně 

nastavené časování snímků … 

Při tvorbě prezentace musíme rovněž dodržovat typografická pravidla: 

• text má být strukturovaný a spíše stručný, 

• písmo: 

• na nadpisy používáme písma bezpatková (např. Arial …), 

• na dlouhý text používáme písma patková (např. Times New Roman …), 

• volíme písmo jedné rodiny nebo písma korespondující, 

• důležitá je i vhodná velikost písma. 

• barva: 

• vybíráme dostatečně kontrastní barvu písma vzhledem k barvě pozadí, 
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• používáme přiměřené, spíše umírněné množství barev (maximálně 6 barev v 

prezentaci). 

• zvýrazňování: 

• vyhýbáme se těm způsobům zvýrazňování v textu, které činí písmo nečitelným 

– podtržení, stínování, reliéf, blikání, atd., 

• pokud bychom chtěli dodržet typografická pravidla úplně, tak bychom měli 

zvýrazňovat v textu pouze kurzívou. Nevhodné je zvýrazňování tučným nebo 

jinak barevným písmem, naprosto nepřípustné je zvýrazňování jiným typem 

písma! 

• Grafické prvky jsou v prezentaci velmi důležité, neboť obrazová informace je mnohdy 

výstižnější a také poutavější než dlouhé texty. Používáme tedy tabulky, grafy, 

schémata, diagramy, fotografie, nákresy a jiné názorné prvky. Grafické prvky plní 

rovněž funkci doplňkovou – pozadí prezentace, logo, navigační a jiné prvky, které 

vytvářejí celkový dojem prezentace.  

• U obrázků a fotografií samozřejmě dbáme na kvalitu a rozlišení, pozor však na příliš 

velké obrázky, které neúměrně zvyšují velikost prezentace (totéž platí i o zvuku). 

Obrázky na jednom snímku by měly mít stejné rozměry a vhodné umístění, případně 

ohraničení a výplň, nezapomínáme ani na čitelné popisky. Používáme standardní 

formáty (jpg, png, gif …). 

• Celkový dojem prezentace výrazně ovlivňují i použité barvy, proto je důležité je 

vybírat s rozvahou. Vybíráme odstíny barev, které se k sobě hodí a nepůsobí rušivě. 

Barvy by měly mít dostatečný kontrast. Pro velké plochy volíme méně syté barvy. 

Pokud to není nutné, nepoužíváme více než 5 - 6 barev. 

• Poznámka: u firemní prezentace musíme dodržet „image firmy“, tedy i firemní barvy. 

 

Rovněž efekty volíme s rozvahou, neboť ubírají na přehlednosti prezentace.  

Animace  by měly být plynulé, bez rychlého střídání obrázků a pro celou prezentaci pokud 
možno jednotné. 

Hudba na pozadí působí spíše rušivě, pokud je to nutné, omezme se spíše jen na krátké zvuky 
(např. při načtení nového snímku) než na „velkolepé orchestry“. 

Zvuk připojujeme jako samostatný soubor a propojíme jej s ikonou. 

Pokud vkládáme do prezentace video, používáme standardní formáty, aby si uživatel nemusel 
stahovat nějaké speciální přehrávače. Rovněž u videa však platí, že velmi ovlivňuje 
velikost prezentace. 

V celé prezentaci dáváme pozor na překlepy, pravopisné a typografické chyby! 
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