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Název materiálu: Prezentace - úvod  

Datum ověření: 12. 12. 2011 Třída: 9.B 

Ověření ve výuce: ICT 



Předmět:  ICT 

Ročník:  9. ročník 

Tematický okruh:  informatika - software 

Anotace:   

  1. Žáci diskutují o tom, co je prezentace, k čemu slouží, kde je její využití 

       (úvodní část hodiny)  

  2. Prezentace s výkladem - co je to prezentace 

               (Druhy, možnosti, příprava, vlastní tvorba, použití..) 

  3. Vytvoření jednoduché prezentace v PowerPointu 

                  (nový snímek, rozložení, vložení obrázku, návrh) 



úvod 



 co je to prezentace 

 druhy 

 možnosti 

 příprava 

 vlastní tvorba 

 použití 



•výstup před publikem, kdy řečník pro 
názornější předávání informací a zvýšení 
pozornosti posluchačů při své řeči ukazuje 
přehledné podpůrné materiály názorná 
podpora výkladu 

 snímky s různým obsahem 

 pro různé účely 
◦ výukové 

◦ firemní 



 

 výuka, školení, 
 studium, rekvalifikace (možnost zabudování testů), 
 prodejní propagace výrobků, služeb, myšlenek, 
 marketingové materiály,  
 zpráva o plánech, struktuře a výsledcích firmy či 

organizace, 
 organizace firmy, - připravované projekty 
 firemní rokování, 
 programy akcí, 
 zábava, fotoalbum 
  ...  
 



  stránky - listy = „snímky“ (slides).  
  texty, obrázky, tabulky, grafy, diagramy, 

krátká videa, hypertextové odkazy...  
 Skladba 
◦ Úvod  

Seznámit posluchače s tím, co chci říct 
◦ Vlastní prezentace 

Obsah prezentace, s využitím technického zázemí 
◦ Závěr prezentace 

Zopakovat a shrnout, co jste řekli 

 



 výkladová 

 s aktivním přístupem posluchačů 

 testovací 

 projekce bez komentáře 



 Bez použití programu pro tvorbu prez. 
◦ dokumenty např. „z textového editoru“ 

◦ fotografie (s popisem) pomocí slideshow 

 S použitím „editoru prezentací“ 
◦ snímky, šablony (grafika), průvodci (struktura) 

◦ text, tabulka, grafika, animace, video, zvuk 



 námět 

 komu je určena 

 technické pomůcky 

 prostředí 

 přínos 

 obecná použitelnost? 

 shromažďování pracovních 
materiálů 

 struktura (řazení snímků, obsah, …)  



 volba programu (PowerPoint, Impress) 

 převod materiálů do elektronické podoby 
(skenování, úprava obrázků, …) 

 editace jednotlivých snímků 

 rozvržení 

 dynamické prvky 

 grafická podoba (jednotlivě, šablony) 

 

 



 Promítání fólií na zpětném projektoru. 
 Promítání diapozitivů na diaprojektoru. 
 Promítání snímků na obrazovce počítače 

nebo na dataprojektoru. 
 Automatická projekce na počítači. 
 Interaktivní projekce na počítači (se zásahy 

uživatele). 
 Prezentace prostřednictvím sítě nebo 

Internetu.  



 http://skola.amoskadan.cz/s_pp/s_pp_pg/pg
15.htm 



Mgr. Lenka Hanykýřová                               10. 12. 2011 


